
GMINA PABIANICE  
z siedzibą w Pabianicach  
ul. Torowa 21  
95-200 PABIANICE 
 

 

Znak:341/12/08                                                                             Pabianice, dnia 8 grudnia 2008 roku 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. --- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: 

DZ.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 , zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058) niniejszym informuję, że 

w prowadzonym przez Gminę Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju 

opałowego do szkół na terenie Gminy Pabianice 

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę --- 

 

 P.P.H.U. P.P.H.U. P.P.H.U. P.P.H.U. LUNA Jacek Skorupa z siedzibą w 95LUNA Jacek Skorupa z siedzibą w 95LUNA Jacek Skorupa z siedzibą w 95LUNA Jacek Skorupa z siedzibą w 95----070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 52070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 52070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 52070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 52    

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę 

spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu ---149.040,00 149.040,00 149.040,00 149.040,00     zł bruttozł bruttozł bruttozł brutto    

(2,07zł za 1 l) (2,07zł za 1 l) (2,07zł za 1 l) (2,07zł za 1 l)     

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena - 100100100100    

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty 

1. Orlen PetroCentrum Sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Zglenickiego 44 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena - 165.139,20 brutto ( 2,29 zł za 1 l) --- 

90 90 90 90     

 

2. PETROLIS Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul. Wł. Jagiełły 10a/204 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena - 151.084,80 brutto(2,10 zł za 1 l) --- 98989898    

    

3. Przedsiębiorstwo Handlowe PADER sp. z o. o. 00-961 Warszawa ul. Fort Wola 22 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena - 155.476,80 brutto ( 2,16 zł za 1 
l) - 95 
 


