
Postępowanie nr ref.: 4/ZP/2018 Strzegom, dnia 07 grudnia 2018 roku

Do:
Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. stosownie do dyspozycji art. 
92 ust. 1 pkt 1- 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669) zawiadamia 
o czynnościach podjętych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO -  OLEJU 
NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU" (nr referencyjny: 4/ZP/2018) -  podając n/w informacje:

I. Oferty złożone w postępowaniu:
Do dnia 30 listopada 2018r. do godziny 10.00 (termin złożenia ofert) wpłynęły następujące 
oferty:_____________________________________________________________________________

Nr
oferty

W ykonawca Adres W ykonawcy Cena brutto 
Całości zamówienia

Cena brutto 
za 1 litr

Termin
dostawy

1. BEMAR Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 2, 
44-101 Gliwice

464.940,00 zł 4,65zł. 24 h

2. „W ITOSPOL" Sp. z o.o. 33-150 W OLA RZĘDZIŃSKA 
487d

552.270,00 zł 5,52zł. 24 h

3. PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki Nie została podana w 
złożonej ofercie

4,67zł. 24 h

4. GAZ PETROL Sp. z o.o. 55-080 Kąty W rocławskie, 
ul. 1 Maja 90

462.480,00 zł 4,62zł. 24 h

II. Rozstrzygniecie postępowania (ocena ofert, wybór najkorzystniejszej
oferty):

Stosując przyjęte w SIWZ kryteria oceny ofert Zamawiający przyznał n/w oceny punktowe 
ofert:

Nr
oferty

W ykonawca Adres W ykonawcy Punktacja w 
kryterium ceny

Punktacja w 
kryterium 

Termin dostawy

Suma punktów

1. BEMAR Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 2, 
44-101 Gliwice

59,68 pkt. 40,00 pkt. 99,68 pkt.

2. „W ITOSPOL" Sp. z 
o.o.

33-150 W OLA 
RZĘDZIŃSKA 487d

50,25 pkt. 40,00 pkt. 90,25 pkt.

4. GAZ PETROL Sp. z 
o.o.

55-080 Kąty 
W rocławskie, ul. 1 

Maja 90

60,00 pkt. 40,00 pkt. 100 pkt.

Na podstawie dokonanej oceny ofert - Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:
GAZ PETROL Sp. z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90 (oferta nr 4).
Wybrana oferta odpowiada wymogom określonym w SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz 
otrzymała najwyższą łączną ocenę punktową tj. 100,00 pkt.



III. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawca:
Zamawiający informuje, że zgodnie dyspozycją z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669)_umowa w 
sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. O wyznaczonym 
terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego odrębnym pismem.

IV. Pozostałe informacje:
Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w 
toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, 
z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669). Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy;
3) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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 w 
Rozdziale XV SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669).

PREZES ZARZĄDU...

-fngf -Gwegorz Kozłowski


