
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

 ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska 

tel./fax (46) 815 95 46, http://zspbr.rawa-maz.pl/index.html  

Biała Rawska, dnia 11.10.2022 r. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Białej Rawskiej 

ul. Kolejowa 9 

96-230 Biała Rawska 

 

Nr referencyjny: ZSP.070/32/2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne w trybie podstawowym pn.: „Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na 

potrzeby ZSP Biała Rawska na rok szkolny 2022/2023” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) po dokonaniu 

badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, informuje o wyborze 

najkorzystniejszych ofert. 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejsza ofertę firmy: 

DEKOPAL” Konrad Dębski 

Nowy Kurzeszyn 2B 

96-100 Rawa Mazowiecka 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego 

do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska na rok szkolny 2022/2023” w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przy wyborze oferty w postępowaniu miał kierować się 

ceną (95%), terminem realizacji zamówienia po telefonicznym bądź elektronicznym zgłoszeniu 

(5%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SWZ oraz uzyska 

najwyższą punktację. 
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Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres firmy Przyznana punktacja 

1.  Damo sp. z o.o. sp. k.  

Małszyce 2d/2e,  

99-400 Łowicz 

97,16% 

2.  PETROJET Sp. z o.o. 

Kieszek 52,  

26-670 Pionki 

99,49% 

3.  MKAJ Skorupa sp. z o.o. 

ul. Traktorowa 126,  

91-204 Łódź 

99,66% 

4.  „DEKOPAL” Konrad Dębski 

Nowy Kurzeszyn 2B,  

96-100 Rawa Mazowiecka 

100,00% 

 

Mając zatem na uwadze, iż w/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu 

określone w dokumentach zamówienia, jego oferta jest zgodna z przepisami ustawy oraz 

odpowiada treści dokumentów zamówienia i jego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu, 

należy wybrać zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy ofertę firmy: „DEKOPAL” Konrad Dębski 

Nowy Kurzeszyn 2B, 96-100 Rawa Mazowiecka 

 

 

Jolanta Popłońska 

Dyrektor ZSP Biała Rawska 
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