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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego  

ozn. sprawy: ZP/DE/02/2022  

wg rozdzielnika 

 

 

 

Chojna, dnia 13.12.2022 r.  

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

pn.: „Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.  

w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową”, ozn, sprawy: ZP/DE/02/2022 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

 

1. W części „B” postępowania na dostawę/tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95  

Ofertę Nr 1 złożoną przez:  
 

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA  

ul. Kocjana 3, 01 – 473 Warszawa 
Cena brutto oferty: 31.250,00 zł 

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 
 
 
 
 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród 

przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu oraz najdłuższy termin płatności faktury. 

W/w oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu. 
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Wykaz i porównanie złożonych ofert 

 

2. W części „A” postępowania na dostawę oleju napędowego nie złożono ofert.  

 

Zamawiający unieważnia część „A” postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Zgodnie z art. 255 pkt 1 Ustawy: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego nastąpi zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych  

i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. 

 

Lp. 

 

Nr 

złożonej 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Oferowana cena 

brutto 

Termin 

wykonania 

Liczba pkt  

w kryterium 

cena 

ryczałtowa 

brutto oferty 

Liczba pkt  

w kryterium 

termin 

płatności 

faktury 

Razem 

pkt 

1. 1 

Mazowiecka Instytucja 

Gospodarki Budżetowej 

MAZOVIA  

ul. Kocjana 3, 01 – 473 

Warszawa 

31.250,00 zł 

Od dnia 

podpisania 

umowy do 

dnia 

31.12.2023 r. 

60,00 40,00 100,00 
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