
Lutocin, 2008-03-14

"PALIWEX" 

Spółka Jawna

Ryszard Domżalski

ul. Sierpecka 5

09-317 Lutocin

Dotyczy:  przetargu w trybie zapytanie o cenę pn. "Dostawa oleju opałowego dla 

placówek oświatowych z terenu gminy".

Pragnę poinformować, że Wasza firma wygrała przetarg w trybie zapytanie o cenę na 

realizację przedsięwzięcia pod w/w nazwą.

Uzasadnieniem wyboru była najkorzystniejsza cena tj. 2,90 zł za 1 litr.

Poniżej  przedstawiam  wykaz  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze 

streszczeniem i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom 

i łączną punktację:

1. Libero Firma Handlowo – Usługowa  Andrzej Krzywda, Zielona ul. 1-go Maja 117 

09-310 Kuczbork, cena ofertowa 2,92 zł za 1 litr, łączna punktacja 297,96 pkt. 

Pouczenie:

Od  decyzji  w  przedmiocie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przysługuje  prawo 

wniesienia protestu. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać 

żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych i  prawnych 

uzasadniających wniesienie  protestu i  być wniesiony bezpośrednio do zamawiającego w 

terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.



Lutocin, 2008-03-14

Libero F.H.U.

Andrzej Krzywda 

Zielona 

ul. 1-go Maja 117

09-310 Kuczbork

Dotyczy:  przetargu w trybie zapytanie o cenę pn. "Dostawa oleju opałowego dla 

placówek oświatowych z terenu gminy".

Pragnę poinformować, że przetarg w trybie zapytanie o cenę na przedsięwzięcie pod 

w/w  nazwą  wygrała  firma:  "PALIWEX"  Spółka  Jawna  Ryszard  Domżalski, 

ul. Sierpecka 5, 09-317 Lutocin.

Uzasadnieniem wyboru była najkorzystniejsza cena tj. 2,90 zł za 1 litr.

Poniżej  przedstawiam  wykaz  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze 

streszczeniem i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom 

i łączną punktację:

1.  "PALIWEX"  Spółka  Jawna  Ryszard  Domżalski,  ul.  Sierpecka  5,  09-317 

Lutocin, cena ofertowa 2,90 zł za 1 litr, łączna punktacja 300,00 pkt. 

Pouczenie:

Od  decyzji  w  przedmiocie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przysługuje  prawo 

wniesienia protestu. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać 

żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych i  prawnych 

uzasadniających wniesienie  protestu i  być wniesiony bezpośrednio do zamawiającego w 

terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


