ZESPOt SZKOL
w Boc'kach
17-111 Bocki. ul. Dubietiska 4
NIP 543-20-13-934

Bocki, dnia 2014-08-04
Zespoi Szkol w Bockach
Naszznak:ZS.262.1.2014
ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ O F E R T Y
Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, numer sprawy:
ZS.262.1.2014; nazwa zadania: Sukcesywna dostawa oleju opatowego lekkiego w ilosci
42000 litrow do kotlowni w budynku Zespotu Szkot w Bockach przy ul. Dubieriskiej 4, 17111 Bocki.
Dziataj^c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, Zespot
Szkot w Bockach informiije, ze w prowadzonym post^powaniu wybrano do realizacji
zamowienia najkorzystniejsz^ oferty ziozon^ przez Wykonawc?: PH CONKRET Sp. z o.o. ,
ul. Sidorska 59, 21-500 Biata Podlaska.
Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy sposrod zlozonych ofert
otrzymala maksymaln^ liczb? punktow w oparciu o ustalone w SIWZ kryterium, zostala tym
samym uznana za najkorzystniejsz^.
Wybrany wykonawca obowi^zany jest skontaktowac si? z Zamawiajqcym w sprawie
podpisania umowy, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania faksem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W prowadzonym post^powaniu zlozono nast^puj^ce oferty:
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy i adres : PH CONKRET Sp. z o.o., ul. Sidorska 59, 21-500 Biala
Podlaska

^
"

Liczba pkt w kryterium cena: 100,00. Lqczna punktacja - 100,00pkt.
Lp.:

2

Nazwa wykonawcy i adres : PetroDom Venria Sp. z o.o. Spoika Komandytowa, ul. Sidorska
61, 21-500 Biala Podlaska
Liczba pkt w kryterium cena: 99,63. L^czna punktacja - 99,63pkt.
Lp.:

3

Nazwa wykonawcy i adres : PPHU „LTL" Sp. z o.o., 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12
Liczba pkt w kryterium cena: 97,86. L^czna punktacja - 97,86pkt.
Lp.:
4
Nazwa wykonawcy i adres : PLUS Spoika Jawna, Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka
58,15-521 BiatystokZascianki
Liczba pkt w kryterium cena: 96,15. L^czna punktacja - 96,15pkt
W niniejszym post^powaniu nie wykluczono zadnych wykonawcow.
W niniejszym post^powaniu nie odrzucono zadnych ofert.
Niniejsze zawiadomienie otrzymuj^ Oferenci uczestnicz^cy w niniejszym post^powaniu
przetargowym, wymienieni w tresci zawiadomienia.
Uwaga:
Zamawiaj^cy prosi uczestnikow post^powania przetargowego o niezwloczne potwierdzenie
faksem faktu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nr faksu Zamawiajacego: 85 731
31 68.
•rjHazimierz Pietraszko

