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 Węgorzewo,  21 lutego 2017 
    ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
 Spółka z o.o. tel./fax. 87 427 28 28  
      ul. Sienkiewicza 24;   11-600 Węgorzewo  
      Sąd  Rej. Olsztyn  VIII  Wydz. Gosp. KRS 
                        KRS  0000048733 
              Kapitał Zakładowy 13.671.000 
         NIP  845-17-78-823;   REG. 511340789 
 
           wg rozdzielnika 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 38/2017. 
Nazwa zadania: „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPCHODNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG 

KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w WĘGORZEWIE NA LATA 2017-2018” 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia pn.: „Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2017-2018” najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę:  

 
ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń 
 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.   

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty: 

NR 
OFERTY NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

CENA OFERTOWA 
BRUTTO WRAZ Z 

MARŻĄ/UPUSTEM (zł) 

LICZBA 
PUNKTÓW 

1 
ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA  

Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń 

458 216,57 100,00 

2 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe 

TRACOM Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo 

468 092,61 97,89 

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym 
 postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym 
 postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.  
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Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.   
 
Środki ochrony prawnej 
 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec 
czynności: 
 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 2) odrzucenia oferty wykonawcy 
 3) wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
 
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 
 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 
 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje  
  w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
 
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, 
jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.zukwegorzewo.pl. 
 
 
 

z poważaniem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


