
 Gorzów Wlkp., dnia 10 września 2009 r.

DPS/PW/ … /2009

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.,  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  informuje,  iż  w  niżej  wskazanym 

postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz

ul. Podmiejska Boczna 10 

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Niniejsze zawiadomienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni zlokalizowanej na terenie

Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Data  wszczęcia  postępowania:  11  sierpnia  2009r.  (ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 

274036 - 2009).

W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  

najkorzystniejszej – oferty:



3. Nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 „PETROL” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55 – 080 Kąty Wrocławskie

Przy  przyjętym  w  SIWZ  kryterium wyboru  oferty,  którą  jest  cena  wybrano  ofertę  z  ceną 

435.100,00 zł uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt. 

4.  Oferta odrzucone, oferenci podlegający wykluczeniu 

     oferta odrzucona:

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.

Biuro terenowe PetroZachód

ul. Lechicka 59 a

61 – 695 Poznań

           

Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z powodu nieprawidłowej ceny 

oleju opałowego na  dzień  21  sierpnia  2009 zawartej  w  załączniku  ofertowym do SIWZ,  tym 

samym oferta nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ w pkt VII.  Wykaz   dokumentów   i 

oświadczeń   jakie   mają   dostarczyć   wykonawcy   w   celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.

Zamawiający zaprasza 21 września 2009 r. w godz. Od 9.00 do 12.00 (po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z  Zamawiającym)  Wykonawcę,  którego oferta  została  wybrana jako 

najkorzystniejsza do podpisania umowy.
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