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Adresat
( wszyscy Wykonawcy )

Zawiadom ien ie o Wyborze naj korzystn iejszej oferĘ,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania

oraz o odrzuconych ofeftach WykonawcóW

DoĘczy : ,, Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 180 000 litrów
na sezon grzewczy 2010/201'1. ,,

Zgodniezart.92 ust.1 ustawy zdnia29 styczniaŻ}}4r. Prawo zamówienpublicznych
( Dz. U. z 2010 r. nr 1 13 poz. 759) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
ptzetatgunieograniczonego na Dostawę oleiu opałowego w łącznej ilości 180 000 littów na
sezon grzewczy 2010 / 2011 .

W przedmiotowym postępowartiu złoŻono 4 oferty .

{ Wykonawcy wykluczeniz postępowania : 0

{ Wykonawcy odrzuceni z postępowania : 0

ZamawiĄący dokonał oceny i porównaniazłożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
ze SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamówieniaprzy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się kryterium najniŻszej ceny .

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr
oferĘ

Firma(nazwa) lub
nazwiska oraz

adres wykonawcy

Streszczenie
spełniania

warunków udziału
w postępowaniu

i ocenv ofert

Cena oferty
Kolejność ofert
wg kryterium

ceny

I
KONKRET Sp. z o. o.
ul. Mariańskiego 36
26 - 600 Radom

Wykonawca spełnia
Warunki udziału

w postępowaniu, ofefta
nie podlega odrzuceniu

za I litr oleju
2,64 zł

za realizację całego
zamówienia

475 2oo,oo zł

Oferta czwarta
w kolejności



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

Wykonawca spełnia
Warunki udziału
W postępowaniu'

ofefta
nie podlega
odrzuceniu

za 1 litr oleju
2,54 zł

za realizację całego
zamówienia

457 2oo,oozł

Oferta pierwsza
w kolejności

J

PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Wł' Jagiełły I0^l204
26 _ 700 Zwoleń

Wykonawca spełnia
Warunki udziału

w postępowaniu, ofefta
nie podlega odrzuceniu

za 1 litr oleju
2,6o zł

za realizację całego
zamówienia

468 oo0'oo zł

Ofefta trzecia
w kolejności

4
,,M EGATERM" Robert Druszcz
ul. Zelazna 1

26 - 600 Radom

Wykonawca spełnia
Warunki udziału

W postępowaniu, ofefta
nie podlega odrzuceniu

za 1 litr oleju
2,55 zł

za realizację całego
zamówienia

459 00o,oo zł

Oferta druga
w kolejności

Na podstawie ocęny spełnienia warunków udziaŁu w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, lz ofęrta nr 2 firmy TERM - oIL Sp, z o,o, uL ofiar Firleja z 26 - 600 Radom
odpowiada Wszystkim wymaganiom określonym W ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w specyfikacji kryterium wyboru

ZamawiającY zawrze umowę w sprawie zamóWienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty/ w związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony W art' 27 ust,2 ustawy P.z.P', zzastrzeżeniem aft.183 ustawy p.z.p,

Zgodnie z powyższym czynności Zamawiającego nalezy uznać za W pełni uzasadnione.

Miejsce publikacji zawiadomienia :

1. Strona internetowa ZamawiĄącego - www.bip.gozd.pl dnia29.l02010 r.
2. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibię ZamawiĄącego dnia Ż9.I0.20I0 r.

Prosze o zwrotne potwierdzenie otrzvmania ninieiszeoo pisma na nr faksu 48 32O 23 57

Potwierdzam otrzymanie ......... stron pisma Zp.34ll5l lZEAS120I0 z dnia29.10.2010 r.

Podpis osoby przyj muj ącej korespondencj ę oraz n^TNa Firmy


