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        Janowice Wielkie 30.06.2015 

 

 

   ROZSTRZYGNIĘCIE  PRZETARGU  

             

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przetargu na sukcesywne 

dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół im. 

Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1 w 

terminie od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w ilości szacunkowej ok. 12.000 litrów. 

 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich informuje, że w dniu 

22 czerwca 2015 r. do ogłoszonego  postępowania przetargowego na dostawę oleju 

opałowego do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich Szkoła 

Podstawowa ul. Partyzantów 1 w terminie od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w ilości 

szacunkowej ok. 12.000 litrów złożono 3 oferty. Po dokonaniu badania i oceny ofert nie 

podlegających odrzuceniu złożonych w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 91 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zmianami) wybrano 

jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę:  

 

P.H.U. MÜLLER 

B.H.R. MÜLLER, U. JAROSZ  S.J. 

ul. 1 Maja 82 a 

     58-530 Kowary     

        

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

a) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 litr oleju 

opałowego łącznie z dostawą:  

cena netto:   2,35 / dwa złote trzydzieści pięć groszy / 

cena brutto:  2,89 / dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy/   

b) oferent udzielił stałego upustu obowiązującego przez cały okres trwania umowy:  

wartość stała upustu wynosi: 0,09  /zero złotych dziewięć groszy/  

c) marża stała w wysokości: 0,00 / zero złotych zero groszy /  netto za 1 litr oleju 

opałowego obowiązująca przez cały czas trwania umowy  
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d) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – 48 godziny  

 

Cena za 1 litr oleju opałowego brutto została sporządzona przez Oferenta w oparciu o 

cenę   umieszczoną   w   oficjalnym   cenniku   hurtowym  paliw  obowiązującym na dzień    

16 czerwca 2015 r. opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej producenta 

oferowanego oleju opałowego – Grupa LOTOS S.A.   

 

       Zgodnie z pkt. 16.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywne 

dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Gminnego Zespołu Szkół im. 

Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1 w 

terminie od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w ilości szacunkowej ok. 12.000 litrów  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Oferent P.H.U. MÜLLER  z siedzibą 

w Kowarach zaproponował najniższą cenę i jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. W oparciu o kryterium ceny 100 % - uzyskał maksymalną liczbę – 100% . 

Wartość oferty brutto  przeliczona na punkty :  

 

C= 2,89:2,89 x 100% 

C= 100% 

 

Pozostałe oferty:  

2.  GAZ PETROL Sp. z o.o. 

     ul. 1 Maja 90 

     55-080 Kąty Wrocławskie  

a) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 litr oleju 

opałowego łącznie z dostawą:  

cena netto:   2,54 / dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze / 

cena brutto:  3,12 / trzy złote dwanaście groszy /   

b) oferent udzielił stałego upustu obowiązującego przez cały okres trwania umowy:  

wartość stała upustu wynosi: 0,00  /zero złotych zero groszy/  

c) marża stała w wysokości: 0,10 / zero złotych dziesięć groszy /  netto za 1 litr oleju 

opałowego obowiązująca przez cały czas trwania umowy  

d) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – 48 godziny  
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Cena za 1 litr oleju opałowego brutto została sporządzona przez Oferenta w oparciu o 

cenę   umieszczoną   w   oficjalnym   cenniku   hurtowym  paliw  obowiązującym na dzień    

16 czerwca 2015 r. opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej producenta 

oferowanego oleju opałowego – PKN ORLEN   

      Wartość oferty brutto  przeliczona na punkty :  

 

C= 2,89:3,12 x 100% 

C= 92,62% 

 

3.  FH WITOSPOL Wierzchosławice  

     Józef Szwiec 

     33-150 Wola Rzędzińska 487 d 

a) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 litr oleju 

opałowego łącznie z dostawą:  

cena netto:   2,42 / dwa złote czterdzieści dwa grosze / 

cena brutto:  2,98 / dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy /   

b) oferent udzielił stałego upustu obowiązującego przez cały okres trwania umowy:  

wartość stała upustu wynosi: 0,02  /zero złotych dwa grosze/  

c) marża stała w wysokości: 0,00 / zero złotych zero groszy /  netto za 1 litr oleju 

opałowego obowiązująca przez cały czas trwania umowy  

d) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – 48 godziny  

 

Cena za 1 litr oleju opałowego brutto została sporządzona przez Oferenta w oparciu o 

cenę   umieszczoną   w   oficjalnym   cenniku   hurtowym  paliw  obowiązującym na dzień    

16 czerwca 2015 r. opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej producenta 

oferowanego oleju opałowego – GRUPA LOTOS   

      Wartość oferty brutto  przeliczona na punkty :  

 

C= 2,89:2,98 x 100% 

C= 96,97% 

 

 

 

II. Zgodnie z art. 92.1. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w trakcie 

postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej 
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Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich Szkoła Podstawowa ul. Partyzantów 1  nie 

została odrzucona żadna z ofert. 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania przetargowego – Zamawiający 

nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.   

  

 

 

 

        Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  

        w Janowicach Wielkich  

 

 

       /-/ mgr inż. Mirosław Wiśniewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


