
                                                                                                            Odolion , dnia 25 stycznia 2017r.

DUDiM.510.1 .2017

                                                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: DUDiM.510.1.2017
Nazwa zadania: ” Zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z siedzibą w Odolionie ”
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez
Wykonawcę:
OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.
 ul. Wyzwolenia 63, 88-200 Radziejów , Stacja Paliw Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1A
w cenie 137 350,00  zł ( słownie : sto trzydzieści siedem tysięcy  trzysta pięćdziesiąt złotych  00/100 )
i upust 0,10zł/l na etyline 95 oraz 0,17 zł/l na oleju napędowym.
 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów tj: 100
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp , zamawiający informuje, Ŝe umowa w sprawie zamówienia
publicznego moŜe zostać zawarta nie wcześniej niŜ po upływie 5  dni od dnia przesłania niniejszej informacji.
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Oferta nr 1
PERM Mierzejewscy Spółka jawna, ul. Pole 16A, 87-721 RaciąŜek
liczba punktów w kryterium cena – 85,23
liczba punktów w kryterium upust cenowy -  8,80
Razem punktów – 94,03
Oferta nr 2
 OLKOP Hurtownia Olejów i paliw Sp. z o.o, ul. Wyzwolenia 63, 88-200 Radziejów
liczba punktów w kryterium cena –90,00
liczba punktów w kryterium upust cenowy  – 10,00
Razem punktów – 100,00
Oferta nr 3
Podkarpacka Instytucja Gospodarki BudŜetowej CARPATIA, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322
Rzeszów
liczba punktów w kryterium cena – 85,50
liczba punktów w kryterium upust cenowy  – 1,80
Razem punktów – 87,30

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
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