
  

  

 
 

 Piaseczno, 16 października 2020 r. 

 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu  nieograniczonego, którego przedmiotem jest, 
"Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 oraz produktów pozapaliwowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby Zamawiającego", sprawa nr 
2/2020. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Piaseczno Sp. 
z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty w Części I zamówienia: 
 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dokonano oceny ofert. Za 
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,  

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

 

II. Uzasadnienie wyboru w Części I zamówienia: 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta 
spełnia wymogi formalne określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy jest 
jedyną złożoną w postępowaniu w Części I zamówienia. 



III. Wybór najkorzystniejszej oferty w Części II zamówienia: 
 
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dokonano oceny ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: 
 

Transoil Group Sp. z o.o. Sp.k.,  
 

ul. St. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa 
 

 
IV. Uzasadnienie wyboru w Części II zamówienia: 

 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia wymogi formalne 
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 
uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

 
 

V. Oferty złożone w Części II zamówienia i ocena ofert (kryterium): 
 

Firma oraz adres wykonawcy Kryterium 
waga 100% 

Liczba punktów 
w kryterium 

PETROJET Spółka z o.o.,  
26-670 Pionki , Kieszek 52 Cena oferty brutto za olej 

napędowy do mikrostacji 
paliwowej Zamawiającego (Cms) 

99,02 

Transoil Group Sp. z o.o. Sp.k.,  
ul. St. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa 100 

 
 

VI. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca 
nie został wykluczony z przedmiotowego postępowania oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Grzegorz Tkaczyk 
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o. 
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