
Czernichów, dnia 8marca 2016r.                                Znak pisma   /ZSRC/270/2/2016

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.)
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych i olejów w roku 2016 „
      Zamawiający   Zespół Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Czernichowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Została odrzucona jedna oferta  „SZWAGIER” A. Adamczyk  & L. Adamczyk Spółka Jawna 
34-124 Klecza Górna Łękawica 233 A   część I i część II  na  podstawie art. 89 ust. 1 
Prawo zamówień Publicznych.

Zadanie I
Dostawa oleju napędowego 
1.Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1  wykonawcy :
- ARGE Paliwa Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22A
Cena  wybranej oferty brutto  273.552,- (dwieście siedemdziesiąt trzy pięćset 
pięćdziesiąt dwa)
  Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę
  w niniejszym postępowaniu – ofertę z najniższą ceną, niepodlegającą odrzuceniu.
2. Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom:
Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto Punktacja ofert przy
jednym kryterium oceny
ofert:Cena – 100%

1 ARGE Paliwa Sp. z o.o. 30-552 
Kraków ul. Wielicka 22A

273.552,- 100 pkt

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

274.536,- 99,6   na 100

Zadanie II
Dostawa oleju silnikowego, przekładniowego, płynu hamulcowego i smaru  
1.Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1  wykonawcy :
 ARGE Paliwa Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22A Cena  wybranej oferty 
brutto   15.081,28 PLN /piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden,28/100/
Uzasadnienie wyboru oferty: jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy na dostawy
zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 
dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie przesłano oferentom biorącym udział w przetargu, wybranym 
wykonawcom oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
 www.czerichow.edu.pl ,  1 egz. a/a
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