
Zegrze, dnia 15 stycznia 2020 r. 

Dot.: postępowania na „Zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego 
ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2020 - 2021”, nr sprawy  
ZP-31-19-DTO 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oleju napędowego 

grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon 

grzewczy 2020-2021”, oznaczenie sprawy: ZP-31-19-DTO, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez firmę:  

„ARAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie  

Spółka komandytowa 

ul. Serocka 39 

07-200 Wyszków 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wybrana oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w SIWZ. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz 

ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.  

W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego przedstawiciela firmy do 

podpisania umowy. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

Zestawienie ofert: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria oceny ofert (pkt) 

Cena oferowana 

1 2 3 

116/ZP DAMO Plus sp. z o. o. sp. k. 
ul. Małszyce 2d/2e 

99-400 Łowicz 

99,76 

1/ZP „ARAN” Sp. z o. o. w Wyszkowie Sp. k. 
ul. Serocka 39 

07-200 Wyszków 

100,00 

2/ZP PETROJET Sp. z o. o. 
Kieszek 52 

26-670 Pionki 

99,64 

3/ZP F.T.H.U. EURODOREX Sp. j. 
B.K. Czechowscy, D.A. Zglec 

ul. H. Sienkiewicza 7 
07-200 Wyszków 

98,99 

 

Kryteria wyboru w przedmiotowym postępowaniu: 

Cena oferowana: 100% 

 



Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, jak również nie odrzucono żadnej 
oferty. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o nieustanowieniu 

dynamicznego systemu zakupów. 

 


