
BOSz 272.1.2015      

                                                   

Zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
 

        Kleczew, 2015-02-13 
    
 

Biuro Obsługi Szkolnictwa 

Plac Kościuszki 7/1 
62-540 Kleczew 
 

Wg rozdzielnika 

 
 

Zawiadomienie 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa,                   
iż w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego na: 
 

„Dostawę oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Kleczew” 
 (wpisać oznaczenie postępowania) 

 
prowadzonym przez  Biuro Obsługi Szkolnictwa  

(wpisać oznaczenie zamawiającego) 
 

 
w trybie przetarg nieograniczony 

(wpisać zastosowany tryb) 
 

 
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :      

      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  

              TO TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski      

    Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów                                  

 
 (wpisać nazwę/firmę/zwycięskiego wykonawcy) 

 
Uzasadnienie 

I.  Wybrana oferta nr 2 w przyjętym kryterium cena – 100%, otrzymała łącznie 100 pkt. 
 
(wpisać uzasadnienie, czyli dokładnie opisać ocenę oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem poszczególnych 

kryteriów oraz podaniem punktacji oferty zwycięskiej i innych ofert) 
 

II.  Jednocześnie zawiadamiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty: 



     Nie dotyczy 
     (wpisać wykonawców, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, czyli       

przywołaniem konkretnych wad złożonych ofert i przepisów prawa lub postanowień siwz uzasadniających 
odrzucenie) 

 
 

III.  Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców: 
       Nie dotyczy 
  (wpisać wykonawców wykluczonych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, czyli przywołanie konkretnych   

naruszeń przepisów prawa lub postanowień siwz uzasadniających wykluczenie z przywołaniem ewentualnych 
dokumentów) 

 
IV . Ponadto Zamawiający w trakcie postępowania wezwał na podstawie art.91 ust.5 ustawy z 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r.poz.907 z późn.zm.) do złożenia ofert 
dodatkowych w terminie do 09.02.2015r. do godz.12.00 dwóch oferentów: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe TO TRANS - OLL  Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A, 62-710 
Władysławów  oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT 62-560 Skulsk, ul. Konińska 
45.  
Zamawiający na podstawie  art.87 ust.2 pkt 3 ww. ustawy poprawił w ofercie inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze SIWZ (SIWZ  Dział IX pkt.2 „Obliczenia dokonywane będą z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku”) , nie powodującej istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca 
wyraził zgodę na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3. zgodnie  z art.89 ust.1 pkt.7 
ww.ustawy. 

 
V. Zgodnie z art. 94 ust 1 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 
ust 2 ustawy Pzp. 

 
 
 
 

 

       ................................................................................ 
(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 

Załączniki: 
Nie dotyczy 

 
 
 
 

 
 
 

Otrzymują: 
 
1.T & J Tyrakowski, Jachnik ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin 
2.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TO TRANS – OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A, 62-710 
Władysławów 
3.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45,62-560 Skulsk 
4.Zakład Usługowo-Handlowy NAFTOHURT Sp. z o.o. ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno 
 


