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Żernica, dnia 13 grudnia 2011 r. 

 
 

       
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy 
 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 113 
z 2010 r. poz. 759)  informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                 
(nr sprawy ZSP-Ż-3400-3/2011) na wykonanie zadania:  

„Dostawa węgla opałowego” 
 

A. Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1: złożona przez firmę: 
WBK Wiesław Michalak ul.Ko żuchowska 15a/303 65-364 Zielona Góra 
 
Oferta nr 2: złożona przez firmę: 
G&W Sp. z o.o. ul. Sudecka 31 47-400 Racibórz 
 
Oferta nr 3: złożona przez firmę: 
PW „ATEX” Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 
 
Oferta nr 4: złożona przez firmę: 
Usługi Transportowe Zdzisław Dzieciuch ul.3-go Maja 7  42-677 Czekanów 
 
 
 

B. Streszczenie oceny i porównanie ofert 
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w punkcie XIII. SIWZ  
niżej wymienione oferty uzyskały następującą  ilość punktów:   
 

Numer 
oferty 

ilość 
punktów 

Numer 
oferty 

ilość 
punktów 

1 77,87 3 100,00 

2 94,24 4 92,25 
 

C. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano, jako 
najkorzystniejszą, następującą ofertę: 

oferta nr 3 firmy: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” Sp. z o.o.  ul.Gliwicka 3  44-145 Pilchowice 
kwota oferty:  664,20 złotych brutto  

Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie art. 91 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), punkt XIII. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00.  

Wybrana oferta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz                     
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
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Informujemy, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w   
ustawie Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie  zgodnym 
z art.  94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor  

       Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                           

                       mgr Jolanta Bieniek 

 

 

 


