
Leoncin, dnia  15 stycznia 2008 roku 
 
Znak: ZSL 01/P/08 
      

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu nieograniczonego na  
               „Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Leoncinie” 

 
 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w toku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie   pn.                          
„ Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Leoncinie „ w  trybie przetargu 
nieograniczonego dokonano wyboru oferty Nr 2:  POL – OIL Corporation Sp. z o.o. Pieńków 
05-152 Czosnów. Cena wybranej oferty wynosi: 2,68zł za 1 litr oleju opałowego brutto. 

 
UZASADNIENIE 

 
Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.   

„Dostawa oleju opałowego w roku 2008 dla Zespołu Szkół w Leoncinie” w trybie przetargu 
nieograniczonego (ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2008r.), w którym jedynym kryterium oceny 
ofert była cena 100%. W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty, które spełniają 
wymogi SIWZ. Spośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty;  POL – OIl Corporatoion 
Sp. z o.o Pieńków 05-152 Czosnów za cenę 1 litra oleju opałowego 2,68zł. brutto (słownie: dwa 
złote sześćdziesiąt osiem groszy ) jako  oferta z najniższą ceną. 

Ponadto zostały złożone oferty: 
1. PADER Sp. z o. o 00-961 Warszawa ul. Fort Wola 22 za cenę 1 litra oleju opałowego 2,70  
    brutto (słownie; Dwa złote siedemdziesiąt groszy) (oferta nr 1) 
 
2. KONPAL Roman Mikołajewski i Grzegorz Mikołajewski 06-560 Konopki ul. Kwiatowa 31 
   za cenę 1 litra oleju opalowego brutto  2,81zł. (słownie: dwa złote osiemdziesiąt jeden złotych) 
   (oferta nr 3) 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie było 
Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani Wykonawców wykluczonych. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. POIL-OIL Corporation Sp. zo.o Pieńków 05-152 Czosnów 
2.  PADER Sp. z o.o. ul. Fort Wola 22   00-961 Warszawa 
3 KONPAL Roman Mikołajewski i Grzegorz Mikołajewski 

06-560 Konopki ul. Kwiatowa 31 
4               a/a 
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