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ZP.271.19.11.2021 

 

DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w trybie podstawowym bez 

prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH, 

wszczętego ogłoszeniem nr 2021/BZP 00275335/01z dnia 19.11.2021 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej, działając na podstawie art. 253 ust 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „Pzp”, 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych 

w SWZ, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Adam Chądzyński „CHA-EL-

GAZ” ul. Tuszyńska 179 A, 95-020 Stróża. 

 

Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta Wykonawcy Adam Chądzyński „CHA-EL-GAZ” 

ul. Tuszyńska 179 A, 95-020 Stróża, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz 

spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią SWZ i 

została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Zgodnie z SWZ, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert – 

„Cena” – waga 15,00%, kryterium „Upust” – waga 60%, kryterium „Odległość” – waga 25%, 
 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 
 

Wykaz i ocena złożonych ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa/adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena  

15% - 15 pkt. 

Liczba pkt w kryterium- 

Upust cenowy 60% - 60 pkt. 

Liczba pkt w kryterium- 

Odległość  25% - 25 pkt. 

1 

Adam Chądzyński 

„CHA – EL-GAZ” F.H.U. 

95-020 Stróża 

ul. Tuszyńska 179A 

15,00 pkt 60,00 pkt 25,00 pkt 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
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