Jordanów Śląski, dnia 04.01.2018 r.
ZP.Sg.271.1.2017
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu przetargu
Wójt Gminy Jordanów Śląski, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje o wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego z dnia
22.12.2017 r. pn. „Cykliczne dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Jordanów Śląski w łącznej
szacunkowej ilości ok. 195102 litrów.” (Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 633609–N2017).
Zamawiający przeprowadził badanie oraz ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tj. ceny brutto
oleju opałowego oraz terminu płatności faktury VAT.
Wybrano ofertę nr 1, Wykonawcy GAZ PETROL Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom
określonym
w SIWZ. Pozostali Wykonawcy również spełnili stawiane przez Zamawiającego wymogi
uczestnictwa
w postępowaniu, a złożone przez nich oferty odpowiadają warunkom wskazanym w
SIWZ.
Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty
1.
2.
3.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Mediwa Sp. zoo ul. Mickiewicza 13/1 58-500
Jelenia Góra
PHU Etoll spółka jawna A.Jaworski, T.Tatarski
ul. Ząbkowicka 32 57-100 Strzelin
GAZ PETROL Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena brutto
oleju
opałowego
540432,54zł
(89,03 pkt.)
552138,66 zł
(87,14 pkt.)
534579,48 zł
(90 pkt.)

Termin
płatności
faktury VAT
30 dni
(4 pkt.)
30 dni
(4 pkt.)
30 dni
(4 pkt.)

Łączna ilość punktów
przyznana wg
kryteriów
3 x 89,03 pkt.
= 279,09 pkt.
3 x 87,14 pkt.
= 273,42 pkt.
3 x 94 pkt.
= 282 pkt.

Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku
z brzmieniem pkt. 14.4 Rozdział XIV SIWZ umowy z wybranym wykonawcą podpisane zostaną w siedzibie
zamawiającego, przy czym zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym
wyłonionego wykonawcę. Istnieje możliwość zawarcia umowy w trybie korespondencyjnym, przy czym
w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć podpisane jednostronnie umowy najpóźniej
na jeden dzień przed planowanym zawarciem umowy. Zamawiający będzie starał się wyznaczyć jak
najkrótszy termin zawarcia umowy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata

tel. 71 39-11-580, 39-11-582
e-mail: ug@jordanowslaski.pl

fax 71 39-11-590
www.jordanowslaski.pl

