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Uczestnik postępowania  
ZSK-271-1/21 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji  tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na „dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w 
Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 

2021/2022” 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o 
przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1, gdzie kryterium  
oceny ofert jest cena- 100 %, za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta: 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EDEN" BARTŁOMIEJ STOŁOWSKI , ul. 
Kamieniec Górny 44,34-470 Czarny Dunajec - przyznana punktacja za cenę/ całkowita -  100 
punktów;  

 

Wykonawca FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EDEN" BARTŁOMIEJ STOŁOWSKI z 
Czarnego Dunajca, złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego 
określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach 
kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał  spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

1. EUROSPED Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. 
Dworska 6, 41-902 Bytom - przyznana punktacja za cenę/ całkowita -  99,60 punktu; 

2. PAPI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kasprowicza 
28, 34-520 Poronin- przyznana punktacja za cenę/ całkowita -  99,45 punktu; 

3. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY MIXPOL PAWEŁ MICHULEC 34-325 
ŁODYGOWICE, UL. KASZTANOWA 33- przyznana punktacja za cenę/ całkowita -  93,00 
punkty. 

 
Z przedmiotowego postępowania nie odrzucono ofert. 

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 12.10.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

z poważaniem 

Dyrektor  
Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
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