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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jako Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 

euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) pn. „Dostawa paliwa - oleju napędowego - PN - EN 590 w ilości 

7000 litrów do 3 samochodów będących własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz 

dostawa oleju opałowego w szacunkowej ilości 20 000 litrów dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku w 2021 r. w systemie bezgotówkowym, w terminie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.” 

– część I  

w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę 

  

76 – 200 Słupsk  
za kwotę brutto 29 820 zł 

 
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta wybranego wykonawcy 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu, nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Poniżej wskazuję zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im 

punktacją wg kryterium oceny ofert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Westerplatte 2 

NR OFERTY   
WYKONAWCA 

 

CZĘŚĆ I 
KRYTERIUM 

CENA (MAX.100) 

CZĘŚĆ I 
OCENA OFERTY- 
RAZEM PUNKTY  

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 
ROLMASZ Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 1 

76 – 200 Słupsk 

 

 
- 

 
- 

Oferta nr 2 

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Westerplatte 2 

76 – 200 Słupsk 

 
100,00 

 
100,00 

http://www.muzeumkluki.pl/
mailto:muzeum@muzeum.slupsk.pl
Piotr
Prostokąt

Piotr
Prostokąt



 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jako Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 

euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) pn. „Dostawa paliwa - oleju napędowego - PN - EN 590 w ilości 

7000 litrów do 3 samochodów będących własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz 

dostawa oleju opałowego w szacunkowej ilości 20 000 litrów dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku w 2021 r. w systemie bezgotówkowym, w terminie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.” 

– część II  

w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę 
  

za kwotę brutto 58 548 zł 
 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta wybranego wykonawcy 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu, nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Poniżej wskazuję zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im 

punktacją wg kryterium oceny ofert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Zatwierdzam: 
                                                                                                                                                         DYREKTOR  

                                                                                                                                        Muzeum Pomorza Środkowego  

                                                                                                                                                           w Słupsku  

                                                                                                                                                 mgr Marzenna Mazur  

                                                                                                                                                 STARSZY KUSTOSZ                   
 
 
 
Otrzymują: 
1.Tablica ogłoszeń Zamawiającego 
2.Strona internetowa Zamawiającego  
3.A/a         

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ROLMASZ Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 1 

76 – 200 Słupsk 

NR OFERTY   
WYKONAWCA 

 

CZĘŚĆ II 
KRYTERIUM 

CENA (MAX.100) 

CZĘŚĆ II 
OCENA OFERTY- 
RAZEM PUNKTY  

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 
ROLMASZ Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 1 

76 – 200 Słupsk 

 

 
100,00 

 
100,00 

Oferta nr 2 

OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Westerplatte 2 

76 – 200 Słupsk 

 
91,54 

 
91,54 

Piotr
Prostokąt

Piotr
Pole tekstowe
Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).Podstawa prawna wyłączenia jawności:Art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych.Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak


