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Piotrków Tryb., dn. 14.12.2018r. 
 
 
 

Protokół wyboru oferty z zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz  
 
 

dotyczącego zakupu i dostawy oleju napędowego oraz benzyny 
w ramach projektu  

„Aktywizacja – nowa szansa” nr RPLD.09.01.01-10-F010/18-00,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz, Realizator projektu 
dokonał w dniu 14 grudnia 2018 roku oceny nadesłanych ofert w odpowiedzi na zapytanie nr 1152012 
zamieszczone w bazie konkurencyjności. 

 
 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 

 
1. na stronie internetowej w dniach od 27 listopada 2018 roku do dnia 6 grudnia 2018 roku do godz.18:00 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152012 
2. w siedzibie Beneficjenta. 
 
Ocena ofert i kryteria wyboru: 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 
Cena brutto = 100% znaczenia 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny. 

W kryterium ceny punkty zostały obliczone według następującego wzoru: 

Liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert/ cena brutto 
badanej oferty) x 100. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz z dnia 27.11.2018r. do Agencji Usług 
Oświatowych Ośrodka Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C.  wpłynęły oferty od jednego Oferenta:  
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ZESTAWIENIE OFERT 
 

L.p. Nazwa firmy 
Data 

przekazania/ 
wpłynięcia oferty 

Rodzaj paliwa 
Cena brutto za 1 litr 

paliwa  
(w zł) 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE „EKOTRANS”  
Grzegorz Krawiec 
Al. Gen. Władysława Sikorskiego 52 
97-300 Piotrków Trybunalski 

04.12.2018r. Olej napędowy - B0 
 

4,76zł 

Benzyna –Pb 98 
 

Brak ważnej oferty 

Benzyna –Pb 95 4,94zł 

 
Oferta na dostawę benzyny Pb 95 nie spełnia warunków zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz, 
gdyż nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 
Nie złożono żadnych ofert na dostawę benzyny Pb 98. 
 
Oferta na dostawę oleju napędowego B0 spełnia warunki zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz 
i jest ofertą ważną podlegającą ocenie. 
Oferta spełnia wymóg dotyczący braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
OCENA OFERT 

 
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1./2018/ANSz z dnia 27.11.2018r. w zakresie sposobu 
oceny ofert - punkt VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT, dokonano następującej oceny, zgodnie ze 
wzorem: 
  

Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert/ cena brutto badanej 
oferty) x 100: 
 

L.p. Nazwa firmy Liczba przyznanych punktów 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWE 

„EKOTRANS” Grzegorz Krawiec 

4,76zł/4,76złx100 
= 

100,00 punktów 

 
Do realizacji dostawy paliwa – oleju napędowego B0 na potrzeby projektu „Aktywizacja – nowa szansa” 
została wybrana oferta złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EKOTRANS” 
Grzegorz Krawiec  z siedzibą: Al. Gen Władysława Sikorskiego 52, 97-300 Piotrków Trybunalski. 
 
Oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.1.1/2018/ANSz z dnia 27.11.2018r. Wskazana 
cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. 
 
 
 
 
 


