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Gózd, dnia 03.10.2013 r. 

Adresat 
(wszyscy Wykonawcy) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z post ępowania 

oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców 

Dotyczy: „ Dostawa oleju opałowego w łącznej ilo ści 165 000 litrów 
na sezon grzewczy 2013/2014,, 

Zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmian. ) informuje, że w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę  oleju opałowego w łącznej ilo ści 165 000 
litrów na sezon grzewczy 2013/2014. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. 

4 Wykonawcy wykluczeni z post ępowania : O 

4 Wykonawcy odrzuceni z post ępowania: O 

Zamawiaj ący dokonał  oceny i porównania z łożonych ofert nie podlegaj ących odrzuceniu 
ze Specyfikacj ą  Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiaj ący kierował  się  kryterium najniższej ceny. 

Wykaz i porównanie z łożonych ofert: 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
PH Conkret Sp. z o.o. 21 - 500 Bia ła Podlaska, ul. Sidorska 59 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,59 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 592350,00z1  

Kolejność  

Łączna ofert wg 
Kryterium Ocena Uzasadnienie punktacja kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocena punktowa) = 	------------------ X 100 

Cena brutto oferty badanej Oferta czwarta 
najniższa 98,05 pkt. 

98,05 pkt. 
w kolejności 

3,52/L 580 800,00 z ł  
C= 	---- ------- ------ x 100 = 98,05 pkt. 

3,59/L 592 350,00 z ł  



Numer oferty 
2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

TERM-OIL Sp. z o.o. ul. Ofiar Firleja 7, 26 — 600 Radom 

Cena brutto za 1 litr oleju 3,52 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 580 800,00 zł  

Kolejność  

Łączna ofert wg 

Kryterium Ocena Uzasadnienie punktacja 
kryterium 

oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

C (ocena punktowa) _ 	------------------ X 100 Oferta 
cena Cena brutto oferty badanej pierwsza 
najniższa 100 pkt. 

3,52/L 580 800,00 zł  100,00 pkt. w kolejności 

C = 	----------------- x too = 100,00 pkt. 
3,52/L 580 800,00 zł  

Numer oferty 
3 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

KONKRET Sp. z o.o. 26 — 600 Radom, ul. Mariańskiego 36 

Cena brutto za 1 litr oleju 3,54 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 584 100,00 zł  

Kolejność  

Łączna ofert wg 

Kryterium Ocena Uzasadnienie punktacja 
kryterium 

oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocena punktowa) = 	------------------ X 100 

Cena brutto oferty badanej Oferta trzecia 

najniższa 99,43 pkt. pkt. 99,43 	kt. 
w kolejności 

3,52/L 580 800,00 zł   = 	----------------- x ioo =99,43 pkt. 
3,54/L 584 100,00 zł  



Numer oferty 

4 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
MARROM - ENERGIA Sp. z o.o. 26— 505 Orońsko, Dobrut 18 C 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,53 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 582 450,00 zł  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena 
Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocena punktowa) 

= 	------------------ X 100 
Cena brutto oferty badanej Oferta druga 

najniższa 99,72 pkt. 99,72 pkt. 
w kolejno ści 

3,52/L 580 800,00 z ł  

C = 	----------------- X 100 =99,72 pkt. 
3,53/L 582 450,00 zł  

Na podstawie oceny spe łnienia warunków udzia łu w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż  oferta nr 2 firmy TERM - OIL Sp. z oo. ul. Ofiar Fir/eja 7,26-600 Radom 
odpowiada wszystkim wymaganiom okre ś lonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i zosta ła oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 
kryterium wyboru 

Umowa z wybranym Wykonawcą  zostanie podpisana w terminie okre ś lonym w art. 94 ust.2 
pkt.3 lit. a) ustawy 

Z poważaniem: 

Miejsce publikacji zawiadomienia 
1. Strona internetowa Zamawiaj ącego - www.bip.ozd.pl  dnia 03.10.20 13 r. 
2. Tablica ogłoszeń  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 03.10.2013 r. 


