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Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  oleju
napędowego,  benzyny  bezołowiowej  95,  oleju  opałowego  lekkiego  oraz
gazu propan – butan do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta  Gmina”  –  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych
„Orli Staw, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

Związek  Komunalny  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  Gmina”  z  siedzibą  w  Kaliszu 
(Zamawiający),  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo 
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  roku  nr  223,  poz.  1655  ze  zm.) 
zawiadamia,  że  w  ww.  postępowaniu  oferta  złożona  przez  TRANSPETROL  –  BIS  
Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 34, 63 – 700 Krotoszyn wybrana została jako najkorzystniejsza 
dla  zadania  nr 1 – dostawa oleju napędowego w szacunkowej  ilości  114 000 litrów oraz 
benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 250 litrów oraz dla zadania 2 – dostawa oleju 
opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 40 000 litrów.

1. Uzasadnienie wyboru.
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na 
podstawie kryterium:
1) Zadanie  nr  1:  „cena  brutto  oleju  napędowego  oraz  cena  brutto  benzyny 

bezołowiowej 95 na dzień 21grudnia 2009 r. – 100%,
2) Zadanie nr 2: „cena brutto oleju opałowego lekkiego na dzień 21 grudnia 2009 r. – 

100%.

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty.
W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1) Oferta nr 1 złożona przez: TRANSPETROL – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 

34, 63 – 700 Krotoszyn – dla zadania nr 1 i 2,
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 1 - 397 317, 40 zł
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 2 – 92 720,00 zł

2) Oferta  nr  2  złożona  przez:  Zakład  Usługowo –  Handlowy  „Naftohurt”  Jerzy 
Sasiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 58, 62 – 610 Sompolno – dla zadania nr 
1 i 2,
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 1 – 401 411,11 zł
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 2 – 95 355,20 zł

3) Oferta  nr  3  złożona  przez:  Dystrybucja  Produktów Naftowych  „Eko  –  Jaz”  z 
siedzibą przy ul. Kolska Szosa 62, 62 – 700 Turek – dla zadania nr 1 i 2,
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 1 – 401 551,72 zł
Cena ofertowa brutto dla zadania nr 2 – 95 404,00 zł.



3. Streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierające  punktację 
przyznaną ofertom w jedynym kryterium oceny ofert – określonym w punkcie 1 
niniejszej informacji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujące wzory:
A1 =  najniższa cena brutto oferowana dla Zadania 1 (z kolumny 9 tabeli Formularza 
Oferty)
B1 = oceniana  cena  brutto  oferty  dla  Zadania  1  (z  kolumny 9 tabeli  Formularza  
Oferty)
A2 =  najniższa cena brutto oferty dla Zadania 2 (z kolumny 9 tabeli  Formularza  
Oferty)
B2 = oceniana  cena  brutto  oferty  dla  Zadania  2  (z  kolumny 9 tabeli  Formularza  
Oferty)

X1 = A1 / B1 x 100 pkt.
X2 = A2 / B2 x 100 pkt.

1) Oferta nr 1 uzyskała następującą ilość punktów:
a) dla zadania nr 1 – 100 pkt.
b) dla zadania nr 2 – 100 pkt.

2) Oferta nr 2 uzyskała następującą ilość punktów:
a) dla zadania nr 1 – 99 pkt.
b) dla zadania nr 2 – 97,2 pkt.

3) Oferta nr 3 uzyskała następującą ilość punktów:
a) dla zadania nr 1 – 98,9 pkt.
b) dla zadania nr 2 – 97,2 pkt.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez TRANSPETROL – 
BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 34, 63 – 700 Krotoszyn, uzyskując w ramach:

a) zadania nr 1 – 100 punktów,
b) zadania nr 2 – 100 punktów.

Nie  złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty dla zadania nr 3 – dostawa gazu
propan – butan w szacunkowej ilości 132 sztuki jedenastokilogramowych butli.

4. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem

Z upoważnienia Przewodniczącego
Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)

Magdalena Poroś


