
oznaczenie sprawy: ZP2/2021      Głogów, dnia 31.01.2022 r. 
 

Zamieszczono na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie: 
http://www.km.glogow.pl   

 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Dostawę oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590”  
Przetarg nieograniczony opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2021/S 
245-648036 z dnia 17.12.2021 r.   
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] 

 
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U.2021 poz.1129 ze zm.), zwanej dalej "pzp.", zamawiający informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590” nr ZP 2/2021 

 
1) oferta wykonawcy ORLEN PALIWA Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce została wybrana jako 

oferta najkorzystniejsza; 
2) oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane oceny jak niżej: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy Adres 
Cena 1 m3 oleju 
napędowego na 

dzień 05.01.2022 r. 
Punktacja 

1.  

 
Petro-Lawa   
Sp. z o.o. 
 

55-140 Żmigród, 

Dębno 1a 
5 400,00 zł 98,84 

2. 

 
ORLEN Paliwa  
Sp. z o.o. 
 

36-145 Widełka 
869 

5 337,13 zł 100,00 

3. 

 
PETROJET  
Sp. z o.o. 
 

26-670 Pionki, 
Kieszek 52 

5 347,71 zł 99,80 

 

3)  oferty odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty. 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 
Oferta nr 2 złożona przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. wybrana została jako najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria – oferta z najniższą ceną. Wybrany Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SWZ. 
 

Termin zawarcia umowy:  
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 264 ust. 
1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 

Prezes Zarządu 
 

(-) Piotr Miselis 


