
 

Strona 1 

Suwałki, 20 grudnia 2022 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego ”,numer postępowania: OT 332-13-22 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako 
„SWZ”). 
w zadaniu nr 1 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: tj. DOBKOWSKIPALIWA TOMASZ DOBKOWSKI ul. 
Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów.  Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i 
została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60, „Warunki 
dostawy” – waga 20, „Stały rabat” – waga 20,).Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 
tylko jedna oferta. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 
 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “Cena” 

(waga 60,00) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “ 

Warunki dostawy” 
(waga 20,00) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “ Stały 

rabat” (waga 
20,00) 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

1. DOBKOWSKIPALIWA TOMASZ 
DOBKOWSKI, WOJSKA POLSKIEGO 69A, 
16-300 AUGUSTÓW 

60 20 20 100 

 
w zadaniu nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: tj. DOBKOWSKIPALIWA TOMASZ DOBKOWSKI ul. 
Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i 
została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60, „Warunki 
dostawy” – waga 20, „Stały rabat” – waga 20,).  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
dwie oferty. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 
 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “Cena” 

(waga 60,00) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “ 

Warunki dostawy” 
(waga 20,00) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium “ Stały 

rabat” (waga 
20,00) 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

1. DOBKOWSKIPALIWA TOMASZ 
DOBKOWSKI, ul.Wojska Polskiego 69A, 
16-300 Augustów 

60 20 20 100 

2 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe 
Budownictwa „Transbud Ełk” Sp.z.o.o  
19-300 Ełk  ul. Łukasiewicza 1 

59,61 0 13,33 72,94 

 

                                                            Dyrektor  

                                                    WSPR SP ZOZ w Suwałkach   

                                                         Krystyna Szczypiń    


