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Gminny Zespół Szkół         Janowice Wielkie 08.06.2017 r. 

im. Wandy Rutkiewicz  

ul. Partyzantów 4  

58-520 Janowice Wielkie  

 

GZS.2241-02/A/17/2       

         

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO 

             

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 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ilości szacunkowej ok. 15.000 litrów. 

 

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

02 czerwca 2017 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 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ilości 

szacunkowej ok. 15.000 litrów złożono 1 ofertę. Po dokonaniu badania i oceny oferty nie 

podlegającej odrzuceniu złożonej w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 91 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zmianami) wybrano jako 

najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę:  

 

                                                        GAZ PETROL Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 90 

55-080 Kąty Wrocławskie 

    

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

 

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

opałowego łącznie z dostawą:  

 cena netto:   2,06 / dwa złote sześć groszy / 

 cena brutto:  2,53 / dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze/   

 Łączna wartość brutto oferty: 37 950,00 
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b) oferent udzielił stałego upustu obowiązującego przez cały okres trwania umowy:  

 wartość stała upustu wynosi: 0,11  /zero złotych jedenaście groszy/  

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 – do 24 godzin  

 

Wartość oferty brutto przeliczona na punkty: 

       

Lp. 

KRYTERIA WAGA 

% 

Ilość 

pkt. 

OBLICZENIE  PUNKTÓW  

1 Cena brutto oferty 

z uwzględnieniem  

stałej marży/upustu 

95 95                       

Ilość pkt.  =  37 950,00 : 37 950,00 x 95 

= 95 pkt. 

                   

2 Termin dostawy 

jednorazowej 
5 5     Do 24 godzin – 5 pkt. 

  

 Razem 100 100 
 

 

 

W oparciu o kryteria oceny ofert oferent ten - uzyskał maksymalną liczbę 100%.  

       Zgodnie z postanowieniami 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 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ilości szacunkowej 

ok. 15.000 litrów  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Oferent GAZ PETROL 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich w oparciu o kryteria określone w SIWZ uzyskał 

maksymalną liczbę – 100 pkt. 

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 

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.   

  

       mgr inż. Mirosław Wiśniewski  

              Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  

          im. Wandy Rutkiewicz  

          w Janowicach Wielkich  


