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Wszyscy Wykonawcy 

 
 

ZAWI ADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”, zawiadamiam Państwa, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kłobucku w przetargu nieograniczonym, opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych 
pod numerem 604240-N-2020 w dniu 30.10.2020 r. pod nazwą: „Dostawa oleju napędowego 
grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck” do realizacji 
została wybrana oferta firmy: 

 

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Dworska 6 
41-902 Bytom 

 
Cena oferty za realizację całości zamówienia wynosi: 111.315,00 zł 
(słownie: sto jedenaście tysięcy trzysta piętnaście zł 00/100) 
 
Zadeklarowany termin dostawy oleju napędowego grzewczego w ramach kryterium to 24 godziny. 

 
UZASADNIENIE WYBORU: 
Wybrana oferta odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oraz jest zgodna z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zostały więc spełnione przesłanki wyboru, 
określone w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium: 

NR 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA)WYKONAWCY 
ADRES 

Ilość punktów 
w kryterium 

„cena” 
waga 60 % 

Ilość punktów w 
kryterium „termin 

dostawy” 
waga 40 % 

Suma punktów 

1 
EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Dworska 6 
41-902 Bytom 

60,00 40,00 100,00 

2 
Droś-Sawicki Sp. z o. o. 

ul. Przemysłowa 2 
42-141 Przystajń 

59,67 40,00 99,67 

 
W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił  żadnej oferty. 
 
Ponadto informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta 
w dniu  30 listopada 2020 r. w siedzibie Zamawiającego. 
 
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu. 
 

 
 

Podpisał/-/ 
p. o. Dyrektora OSiR w Kłobucku 
Jacek Krakowian 

  


