
Częstochowa, 19-03-2013 r.

 
 SM. I. 3410-2/13                                                        
                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                 
                               dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 ZAKUP PALIWA – OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ 
W     CZĘSTOCHOWIE.  

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na 
„Zakup paliwa – oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie złożoną 
przez Wykonawcę:

GEMM Putur Spółka Jawna
ul. Jagiellońska 113

                                                       42-200 Częstochowa

Uzasadnienie  wyboru: Oferta  złożona  przez  Wykonawcę  zawierała  wszystkie  wymagane 
oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mieli  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest  skontaktować się  z  Zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2013-03-29 do godz. 15.00. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje 
o odrzuceniu z udziału w postępowaniu – nie dotyczy

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.) Zamawiający informuje 
o wykluczeniu z udziału w postępowaniu – nie dotyczy

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
że podpisanie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego o:
1) niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  w niniejszym 
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane 
pisemnie.
Informacje  dotyczące  środków  ochrony  prawnej  znajdują  się  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 
do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

                                                                                          ____________________
                                                                                          Kierownik Zamawiającego


