Boćki, dnia 2015-07-27
Zespół Szkół w Boćkach
Nasz znak: ZS.262.1.2015
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
ZS.262.1.2015; nazwa zadania: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości
45000 litrów do kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 4, 17111 Boćki.
1/ Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zespół
Szkół w Boćkach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PetroDom Venna Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska.
Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy spośród złożonych ofert otrzymała
maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone w SIWZ kryterium, została tym samym
uznana za najkorzystniejszą.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacje szczegółowe w zakresie złożonych ofert:
a) w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty:
- oferta nr 1 - PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 61, 21-500
Biała Podlaska.
- oferta nr 2 - PH CONKRET Sp. z o.o. , ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska.
- oferta nr 3 - PLUS Spółka Jawna, Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521
Białystok Zaścianki.
- oferta nr 4 – P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski 17-200
Hajnówka, ul. Targowa 84.
b) streszczenie oceny ofert i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu:
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy i adres : PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sidorska
61, 21-500 Biała Podlaska
Liczba punktów w kryterium cena: 95,00. Liczba punktów w kryterium termin płatności:
5,00. Łączna punktacja – 100,00pkt.
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy i adres : PH CONKRET Sp. z o.o. , ul. Sidorska 59, 21-500 Biała
Podlaska
Liczba punktów w kryterium cena: 94,56. Liczba punktów w kryterium termin płatności:
3,50. Łączna punktacja – 98,06pkt.
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy i adres : PLUS Spółka Jawna, Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka
58, 15-521 Białystok Zaścianki
Liczba punktów w kryterium cena: 90,41. Liczba punktów w kryterium termin płatności:
5,00. Łączna punktacja – 95,41pkt.
Ponadto Zamawiający zawiadamia:
2/ Stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy – Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

a) P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski 17-200 Hajnówka, ul.
Targowa 84 – oferta odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Uzasadnienie: Złożona oferta nie zawiera treści w zakresie określenia terminu płatności
faktury za realizację przedmiotu zamówienia. Taka oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z
uwagi na fakt, że jej treść, a w zasadzie brak treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający ustalił, że złożona przez
Wykonawcę oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Pzp i zostaje
odrzucona.
3/ W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców.
4/ Środki ochrony prawnej - od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013r., poz. 907 z póź. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
5/ Niniejsze zawiadomienie otrzymują Oferenci uczestniczący w niniejszym postępowaniu
przetargowym, wymienieni w treści zawiadomienia.
Uwaga:
Zamawiający prosi uczestników postępowania przetargowego o niezwłoczne potwierdzenie
faksem faktu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nr faksu Zamawiającego: 85 731
31 68.
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