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Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DoĘczy : postępowania przetargowego nr 112020 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU
POMOCY SPOŁBCZI\EJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA,
Bo BOLU s ZI(I, DZ.B AŃ C E, BLI9ZCZYC E I GŁUB CZY C§, l -lN 

2020 l 202lr.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie zawiadamia o wynikach przeorowadzonego postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLlSlNlE
l PoDLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BoBoLUszKl, DzBAŃcE, BltszczYcE
l GŁUBCZYCE| W 2O2Ol2O2l'r.

Wybrano ofertę nr ż - EUROSPED PALIWA
Spółka z agraniczaną odpo,;,,icdzialnością
Spółka Komandytowa
Ul. Dworska 6
4l -902 Bytom

cena ofertowa:230 597,07 zł brutto

Wykonawcy wykluczeni : nie dotycry.
^c-+. ^J_--.^^_^ . -:- .7-L-^_.\-rręrLJ LrttlZuvult§ . lrrę uULyUZy.

Zamawiający zarrierzał przęznacryć kwotę: 278 912,65 zł brutto,

W toku badania i oceny ofert stwierdzono w ofercie nr 3 - ,,PETROL" Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90 inną omyłkę polegającą na niezgodności ofeĄ ze
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmianw treści oferty.
Zarnawtający wymagał podania w ZŃączniku nr 1 Formularzu ofertowym - w kolumnie 1 ceny
netto producenta oleju opałowego z dńa 27.0I.2020r. określonej na stronie internetowej
producenta (w nrąvpadku braku publikacji cenv w dniu 27.01.2020r. nalęł prąvjąć kolejną
następną publikacj ę ceny).
Wykonawca podał w ofercie cenę netto producenta za jeden litr oleju opałowego z dnia
25.01.2020r. w kwocie 2,56 ń.
Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza poprawę innych omyłek polegającą na
niezgodności ofeĘ ze soecyfikacja istotnych waruŃów zamówienia, niepowodującą istotnych
zrrńan w treści oferty. Niniejszym pismem informujemy pństwa o dokonanvch poprawkach na
podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicmych
(Dz.U. ż0l9r. poz. 1843 z póź. zm.)
Poniźej przedstawiono prawidłową wartość ofeĘ.



Oferta nr 3

Uęna NŁT"l O producenta
za l litr oleju opałowego *

|PLNl
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Jest

2,56

W wyniku poprawienia omyłki wartości oferty wynosi:
- wartość netto: 189 100,47 zł, wartość brutto 232 593,58 ń

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta

warunki i zgodnie z przyjęĘmi kryteriami uzyskała maksymalną ilość

spełria wymagane w postępowaniu

punktów (100). Cena oferty mieściła

się w kwocie jaką Zamawiający zamierzałprzeznaczyć nasft ig przedmiotu zamówienia.
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Wiw informacja zostanie zamieszszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, opublikowana na
stronie r,rtx.bip.dps-klisino.pl, oraz przesłana Wykonawcom.

Streszczenie oceny i porównania złożony ch ofert

Nr
ofe.rtv

Nazwa i adres wykonawcy Cena (koszt)
nunkfv

Upust
nunktv

Razem
ounkw

l
BEMAR 5p.zo.o.
Ul. Świętokrzyska 2

44-IOL Gliwice
58,80 30,80 89,60
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EUROSPED PAL|WA
§nńłka z noranirznn: nrlnnulier{zialnn(ria
Spółka Komandytowa
Ul. Dworska 6
4L-902 Bvtom

60 40 l00,00

J
,,PETROL" Sp. z o,o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. ]. Maia 90

59,40 35,60 95,00
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