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Adresat 
(wszyscy Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu) 

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z post ępowania 
oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego „ Dostawa oleju opałowego 

w łącznej ilo ści 185 000 litrów na sezon grzewczy 2014/2015,, 

Działaj ąc na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó źn. zmian.) zwanej dalej „ ustawą  Pzp", Zamawiaj ący 
zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jako najkorzystniejsza zosta ła wybrana oferta nr 3 z łożona przez firm ę : 

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

Cena brutto za 1 litr oleju opalowego 3 935 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 619.750,00 zł  

Uzasadnienie wyboru 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. ł  ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert okre ślonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
tj. wyłącznie kryterium ceny - 100%. 
Oferta otrzyma ła największą  liczbę  punktów tj. 100,00 obliczon ą  zgodnie z SIWZ. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. 

Ponadto zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj ący przedstawia poni żej nazwę  (firmy), 
siedzibę  i adresy Wykonawcy, który z łożył  ofertę  a także punktacj ę  przyznaną  ofercie w każdym 
kryterium ofert i łączną  punktacj ę : 



Numer oferty 

1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „ELEKTRO-BENZ" Andrzej Piotr Cicho ń  
Zdziechów 1, 26-500 Szyd łowiec 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,38 zi 
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 625 300,00 zi  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena 
Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najniższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocenapunktow) = 	------------------ X 100 

Cena brutto oferty badanej Oferta trzecia 
najniższa 99,11 pkt. 99,11 pkt 

w kolejności 
3,35/L 619 750,00 zł  

100 =99,llpkt. 

—

X 
3,38/L 625 300,00 zł  

Numer oferty 

2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
„MER - TRANS" Micha ł  Pajdziń ski 
Grabina 2, 26-640 Skaryszew 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,36 zi 
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 621 600,00 zi  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena Uzasadnienie punktacja 
kryterium 

oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najniższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocenapunktowa) = 	------------------ X 100 

Cena brutto oferty badanej Oferta druga 
najniższa 99,70 pkt. 99170 pkt. 

w kolejności 
3,35/L 619750,00 zł  

C = ----------- ------ X ioo=99,70 pkt. 
3,36/L 621 600,00 zł  



Numer oferty 

3 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
TER1"I-OIL Sp. z o.o. ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,35 zi 
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 619 750,00 zł  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena 
Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najniższej 
zaproponowanej oferty 

C (ona punktowa) = 	------------------ X 100 Oferta 
cena Cena brutto oferty badanej pierwsza 
najniższa 100,00 pkt 

3,35/L 619750,00 zł  100,00 pkt. w kolejności 

C = ----------------- x ioo=100,Oopkt. 
3,35/L 619 750,00 zł  

Numer oferty 
4 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
KONKRET Sp. z o.o. 26— 600 Radom, ul. Maria ńskiego 36 
Cena brutto za 1 litr oleju 3,38 zł  
Wynagrodzenie brutto za realizacj ę  całego zamówienia 625 300,00 zł  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena 
Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najniższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (onnapunktowa) = 	------------------ X 100 

Cena brutto oferty badanej Oferta trzecia 
najniższa 99,11 pkt. 99,11 pkt. 

w kolejności 
3,35/L 619 750,00 z ł  

C = ----------------- X 100=99,11 pkt. 
3,38/L 625 300,00 zł  

Nie odrzucono żadnej oferty. 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 



Informacja o terminie, po którego uplywie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być  zawarta. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je żeli 
zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drog ą  elektroniczną . W przypadku przes łania 
zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni ż  10 dni od 
daty przes łania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiaj ący prosi o niezw łoczne potwierdzenie 
faktu otrzymania niniejszego pisma na nr 48 320 23 57. 

Zpoważaniem: 

Miejsce publikacji zawiadomienia 
1. Strona internetowa Zamawiaj ącego - 	 dnia 25.09.2014 r. 
2. Tablica ogłoszeń  w miejscu publicznie dost ępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 25.09.2014 r. 

Otrzymuj ą : 
1 .Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe 

„ELEKTRO-BENZ" Andrzej Piotr Cicho ń  
Zdziechów 1, 26 - 500 Szydłowiec 

2.,,MER - TRANS" Michał  Pajdziński 
Grabina 2, 26 - 640 Skaryszew 

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

4.KONKRET Sp. z o.o. 
ul. Mariańskiego 3626 - 600 Radom 

S.a/a 


