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Nr spr. 19/2016     

                                                                                      

                                                                                        

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6  informuje, ze w dniu 

19.10.2016r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

p.n. „Dostawa  oleju opałowego lekkiego  dla szkół gminy Opoczno na  sezon  grzewczy 

2016/2017” 

Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożonych zostało 6 ofert. 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. 

394.645,50 zł brutto.  

                    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył 

Wykonawca oferty nr 2 tj. TERM – OIL Sp. z  o.o.,  ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom . Oferta 

tego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i uzyskała 

największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. cena: 60,00 pkt i w 

kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt, łącznie 100,00 pkt. Cena jednostkowa 1000 litrów 

oleju opałowego brutto 2.483,37 zł; termin płatności faktury 30 dni. 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa  w sprawie zamówienia publicznego w 

przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania  informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

              

 Pozostałe oferty: 
Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

Punktacja 

Kryterium: 

Cena 1000 l 

(cena ofertowa  

brutto) 

Punktacja 

Kryterium: 

Termin 

płatności 

faktury 

 

Punktacja 

łączna: 

 

Uwagi 

 

1 
DAMO Plus sp. z o.o. sp.k. 

ul. Małszyce 2d/2e,9-400 

Łowicz 

 

58,16 pkt 

(  2.562,03  zł) 

 

40 pkt 

(30 dni ) 

 

98,16 pkt 

 

IV 

miejsce w 

rankingu 

ofert 
3 KONKRET Sp. z o.o.  , ul. 

Mariańskiego 36, 26-600 

Radom 

 

 

58,41 pkt 

  ( 2.551,02 zł ) 

 

40 pkt 

(30 dni) 

 

98,41 pkt 

III 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 
4 PETROJET Sp. z o.o., 

Kieszek 52, 26-670  Pionki 

/ Biuro Handlowe 

PETROJEKT/ 

 

 

     

( 2.548,41 zł ) 

 

 

 (30 dni ) 

 

________ 

Wykonawca 

wykluczony

, oferta 

uznana za 

odrzuconą 
5 Quest spółka cywilna, 

Robert Bartos, Stanisław 

Bartos, ul. Czarnowska 62, 

26-065 Piekoszów 

 

58,78 pkt 

  (  2.535,00 zł ) 

 

40 pkt 

 (30 dni  ) 

 

98,78 pkt 

 

II 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 



6 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo-

Handlowe 

BUD-TRANS  Krzysztof  

Rzeźnik 

ul. Rolna 6, 26-300  

Opoczno 

 

 

56,61 pkt 

( 2.632,20 zł ) 

 

40 pkt 

(30 dni) 

 

96,61 pkt 

V 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 

               

                      

                           

                          Zamawiający wykluczył na podstawie  z art. 24 ust.1 pkt.12 ustawy Pzp Wykonawcę 

składającego  ofertę nr 4 tj. firmę PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670  Pionki ,  ponieważ 

wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie 

wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca samodzielnie  

nie przedłożył wymaganego oświadczenia , w związku z tym zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie niniejszego oświadczenia. W terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu.  

 

           
Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a     


