Świerczyniec, dnia 21.03.2016r.
Nr sprawy: GSP 271/26/16

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa i adres zamawiającego:
Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
ul. Sierpowa 38, 43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 218-95-86
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy jw. na wykonanie dostawy pod nazwą „Dostawę oleju napędowego do celów
opałowych w ilości ok. 60,0 m³” (ogłoszenie z dnia 03.03.2016r. pod numerem 22265-2016) najkorzystniejszą uznano
ofertę złożoną przez:

EUROSPED
K. Matura, W. Haręża Sp. j.
ul. Dworska 6
41-902 Bytom

1.

Uzasadnienie wyboru:
 Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
 Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz wszelkie wymogi
i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
 Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w oparciu o podane w pkt. 13 SIWZ kryterium oceny ofert.
 Cena dostawy 1 m³ oleju wynosi brutto: 2.005,95 PLN

2.

Wpłynęły cztery oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer Nazwa (firmy), siedziby i adresy
oferty wykonawców którzy złożyli oferty

Cena oferty
za 1 m³ oleju
opałowego

Liczba
punktów
przyznana
w kryterium
cena

Łączna
liczba
punktów

1.

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

netto: 1677,98 - zł
brutto: 2063,92 zł
termin płatności
faktury: 30 dni

92,33

Liczba
punktów
przyznana
w kryterium
termin
płatności
faktury
5

2.

EUROSPED
K. Matura, W. Haręża Sp. j.
ul. Dworska 6
41-902 Bytom,

netto: 1630,85- zł
brutto: 2005,95 zł
termin płatności
faktury: 30 dni

95

5

100

3.

Konkret Sp. z o.o.
ul. Mariańskiego 36
26-600 Radom

netto 1639,00- zł
Brutto 2015,97 zł
termin płatności
faktury: 30 dni

94,53

5

99,53

4.

PUHP – UNI-NAFT
Handel Paliw
Bogusław Stokłosa
ul. Harcerska 1
41-705 Ruda Sl.

netto 1634,00- zł
brutto: 2009,82 zł
termin płatności
faktury: 30 dni

94,82

5

99,82

97,33

Gabriela Kucharczyk
.......................................................................................
(podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej)

