
Międzyrzec Podlaski, 2020-01-28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.
ul. Radzyńska 8/10
21-560 Międzyrzec Podlaski

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/PN/20. Nazwa
zadania: „Dostawa w formie tankowania oleju napędowego w 2020r.”

1. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1)  Prawa  zamówień  publicznych
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu,  za najkorzystniejszą, w
świetle  treści  art.  91 ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień
publicznych  oraz wybraną do realizacji została oferta:
ABC-Paliwa
H.Chróściel G.Korzeniowska Sp.j.
Modrzew 27
08-111 Zbuczyn
Uzasadnienie wyboru: 

W  prowadzonym  postępowaniu  została  złożona  tylko  jedna  oferta.
Wykonawca, którzy złożył w/w ofertę, spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz
wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się
kryterium  opisanym  w  SIWZ:   najniższa  cena  brutto  zadania  oraz  odległość  od
zajezdni zamawiającego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała
najwyższą liczbę punktów.

2. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  2)  Prawa  zamówień  publicznych
zamawiający  informuje,  że  w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone
żadne oferty.

3. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3)  Prawa  zamówień  publicznych
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu żaden oferent nie został
wykluczony.  

4.  Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  4)  Prawa  zamówień  publicznych
zamawiający  informuje,  że  podpisanie  umowy  możliwe  będzie  po  dopełnieniu
wszelkich  formalności   po  upływie  5  dni od  dnia  przesłania  niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.



Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec: 
1) niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  zamawiającego  w

niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie

ustawy.
           Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia,
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia  oraz w Dziale VI  Prawa zamówień publicznych „Środki  ochrony
prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).
  


