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                                                                                                 -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
                       „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby  

MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu.” 

Część: I: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby MIR-EKO Spółka  

z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu”: 

 

Zamawiający -MIR-Eko Sp. z o.o. w Mirczu  działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),zwanej 

dalej ustawą Pzp informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. 

postępowaniu, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  

 

Oferta nr 4: 

 
PETROJET SP. Z O.O., KIESZEK 52,26-670 PIONKI 

306 504,00 ZŁ BRUTTO 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w SWZ. Ww. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała 100 pkt. w bilansie kryteriów 

opisanych w SWZ. Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą.  

 

NUMER OFERTY NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
CENA OFERTY 

BRUTTO  

Liczba pkt. 
W 

kryterium 
cena 

Łączna 
Punktacja 
przyznana  

ofercie 

1. 

STACJA PALIW MOBILL PAŹ 
RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SPÓŁKA 

JAWNA  
UL. CHEŁMSKA 100 
22-200 WŁODAWA  

 

307 152,00 ZŁ 
BRUTTO 

99,79 pkt 99,79 pkt 

2. 
EXOIL PALIWA SP.Z O.O. SP. K.  

UL. OKSZOWSKA 27 
22-100 CHEŁM 

309 744,00 ZŁ 
BRUTTO  

98,95 pkt 98,95 pkt 

3.  
Z.P.H.U. ,,KORONA” SP. Z O.O.  

UL. SIENKIEWICZA 14/64 
23-400 BIŁGORAJ 

314 280,00 ZŁ 
BRUTTO 

97,53 pkt 97,53 pkt 
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4. 
PETROJET SP. Z O.O.  

KIESZEK 52 
26-670 PIONKI 

306 504,00 ZŁ 
BRUTTO 

100,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część: II: „Zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością w Mirczu”: 

 Zamawiający -MIR-Eko Sp. z o.o. w Mirczu  działając na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),zwanej 

dalej ustawą Pzp, unieważnia część II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

,, Zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

w Mirczu.” 

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo żadnej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna oferta. Mając 

powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia cz. II postępowania 

na ww. podstawie prawnej. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

………………………………………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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