
Krosno, dnia 26.11.2012r.  

 

 

PZD-DT-0343/12/12 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: 

 

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i 

sprzętu drogowego w 2013r. 

 

w tym: 

 

Część 1: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów 

służbowych i sprzętu drogowego w 2013r. – na terenie gminy Dukla 

 

Część 2: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów 

służbowych i sprzętu drogowego w 2013r. – na terenie miasta Krosno 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

CPV 09132000-3  benzyna 

CPV 09134100-8  olej napędowy 

 

Na podstawie art. 92. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg 

nieograniczony na udzielenie w/w zamówienia. 



 

 

Zestawienie złożonych ofert 

 

Jednocześnie informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 

w art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji, poprzez odesłanie faksem 

(lub drogą elektroniczną) niniejszego pisma z adnotacją „otrzymałem” i czytelnym podpisem 

osoby odbierającej.  

 

W związku z powyższym, proszę Wykonawców, których oferty są najkorzystniejsze na 

daną część, do podpisania stosownej umowy w dniu 05.12.2012r. - bądź w innym 

terminie, ustalonym z Zamawiającym.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                     

       

         ................................................. 

               (podpis i pieczątka kierownika 

     zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 
 
Otrzymują: 

1. Stacja Paliw BRO-PAL, AUTO-SERVIS, Brożyna Marzena, 38-450 Dukla, Cergowa 306 

2. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 
3. A/a  

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium 

oceny ofert 

 

Liczba punktów 

w kryterium 

 

Streszczenie 

 
Część 1: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego 

w 2013r. – na terenie gminy Dukla 

 
 

Oferta nr 1: Stacja Paliw  

BRO-PAL,  AUTO SERVIS  

Brożyna Marzena  

38-450 Dukla, Cergowa 306 

 

 

 

Cena 

 

 

100pkt 

 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i jest ofertą 

najkorzystniejszą na część Nr 1 

 

Część 2: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego 

w 2013r. – na terenie miasta Krosno 

 

 

Oferta nr 2: Rejon Budowy Dróg 

i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 

 

 

 

Cena 

 

 

100pkt 

 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i jest ofertą 

najkorzystniejszą na część Nr 2 


