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WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych
z zapłonem samoczynnym.

w silniki wysokoprężne

TED numer ogłoszenia: 2016/S 081-143884 z dnia 26.04.2016 r.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy ul. Domejki 2
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostało złożonych pięć
ofert.
OFERTA I – złożona przez
LOMAX PALIWA Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.
OFERTA II – złożona przez
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka
OFERTA III – złożona przez
Transoil Energy Sp. z o.o. ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa
OFERTA IV – złożona przez
Petrojet Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki
OFERTA V – złożona przez
Spółkę Jawną T& J Tyrakowski, Jachnik ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin
Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ dostarczyli oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków a oferty zostały zabezpieczone wymaganą kwotą
wadium. Badając ofertę zamawiający stosował kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia będące podstawą do oceny punktowej ofert.
Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez wykonawcę – 100, w tym dla kryterium:
cena - max. 99 pkt, termin płatności - max. 1 pkt.
Oferta I uzyskała 99,58 pkt (cena 98,58 pkt + termin płatności 1,00 pkt)
Oferta II uzyskała 99,96 pkt (cena 98,96 pkt + termin płatności 1,00 pkt)
Oferta III uzyskała 98,89 pkt (cena 98,19 pkt + termin płatności 0,70 pkt)
Oferta IV uzyskała 100,00 pkt (cena 99,00 pkt + termin płatności 1,00 pkt)
Oferta V uzyskała 99,69 pkt (cena 98,69 pkt + termin płatności 1,00 pkt)
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono, iż oferta złożona przez
Petrojet Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
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