
Wierzbica, dnia 17.11.2021 r.  

Gmina Wierzbica 

RI.271.5.2021 
 

- wszyscy Wykonawcy – 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie  „Dostawa wraz z transportem                                           

i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy ul. 

Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 oraz PSP w Dąbrówce 

Warszawskiej” 

 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, dalej jako: Pzp) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 

Gmina Wierzbica, informuje o: 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 17 SIWZ jest oferta 

złożona przez Wykonawcę:   

MER-TRANS Michał Pajdziński                                                                                                                                      
Grabina 2, 26-640 Skaryszew     
 
z ceną ofertową: 1 729 167,21 zł, długością czasu dostawy od chwili 
powiadomienia do 24 godzin; 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca 

spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 pkt. „Długość czasu dostawy od chwili 

powiadomienia” – 40 pkt, razem - 100 pkt. 

 

Ponadto, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach oceny 
ofert i łączna liczba punktów przyznanych ofercie 

1 

TERM-OIL Sp. z o.o. 
26-600 Radom,  ul. Ofiar Firleja 7 

Cena –  59,15 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem –  99,15  pkt 



2 

MARROM-ENERGIA Sp. z o.o.                                                                                                                                        

WS. Dobrut 18C 2, 26-505 Orońsko 

Cena –  59,31 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem – 99,31  pkt 

3 
PETROJET SP. Z O.O. 
Kieszek 52, 26-670 Pionki 

Cena –  58,23 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” – 40 pkt 
Razem – 98,23,22  pkt 

4 

MER-TRANS Michał Pajdziński                                                                                                                                        

Grabina 2, 26-640 Skaryszew 

Cena –  60,00 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem – 100  pkt 

4 

Konkret Sp. z o.o.                                                                                                                                            

26-600 Radom                                                                                                                          

ul. Mariańskiego 36 

Cena –  58,16 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
Razem – 98,16  pkt 

 
 

 
 
 

 
Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 


