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  L.dz./PD/141/2023 

Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

Znak sprawy: ZP/04/2022 

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: 
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz 

maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/04/2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

           

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.      

w Krasnymstawie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: 

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz 

maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Krasnymstawie” – znak sprawy ZP/04/2022, zgodnie z art. 253 ustawy  

z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 ze zm.)  zawiadamia, że jako najkorzystniejszą w niniejszym 

postępowaniu uznano Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

 

Stacja Paliw „KOGUT” Sp. J. 

ul. Okrzei 125 

22-300 Krasnystaw  

 

z ceną ofertową brutto 681 851,98  PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem 

groszy) 

 

http://www.pgkkrasnystaw.pl/
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskała 

najwyższą maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt w przyjętym kryterium oceny 

ofert (cena oferty). 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz 

z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, tj. cena oferty:     

 

 

 

Zamawiający informuje ponadto, że: 

• umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2      

w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp oraz pkt. XXI -XXII 

SWZ. 

• w postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Stacja Paliw „KOGUT”, ul. Okrzei 125,  22-300 Krasnystaw 
2. a/a 

 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Cena oferty 

[max 100 pkt] 

1. 
Stacja Paliw „KOGUT” Sp. J. 

ul. Okrzei 125 

22-300 Krasnystaw 

100,00 
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