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Orli Staw, dnia 14 grudnia 2012 r.  
UA.271.1.27.2012 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju 

napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - nr ogłoszenia 2012/S 200-328979 z dnia 17.10.2012 r. 

 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.)  

zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę  TRANSPETROL – BIS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 34, 63 – 700 Krotoszyn została wybrana jako najkorzystniejsza 

w ramach Zadania nr 1 a oferta złożona przez Wykonawcę – Spółkę Jawną  T&J Tyrakowski 

Jachnik z siedzibą przy ul. ks. Rymarkiewicza 1D, 63 – 220 Kotlin została wybrana jako 

najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2. 

 

1. Uzasadnienie wyboru 

Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.  

Zamawiający  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie jedynego kryterium: 

1) Zadanie nr 1: „cena brutto oleju napędowego oraz cena brutto benzyny bezołowiowej 

95 na dzień 12 października 2012 r. – 100% tj. cena brutto oferty dla Zadania nr 1, 

2)  Zadanie nr 2: „cena brutto oleju opałowego lekkiego na dzień 12 października 2012 r. 

– 100% tj.  cena brutto oferty dla Zadania nr 2. 

 

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 

W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  

1) oferta nr 1 złożona na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 przez Wykonawcę: TRANSPETROL – 

BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 34, 63 – 700 Krotoszyn, 

2) oferta nr 2 złożona na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 przez Wykonawcę: Zakład 

Usługowo – Handlowy „NAFTOHURT” – Jerzy Sasiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 

58, 62 – 610 Sompolno, 

3) oferta nr 3 złożona na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 przez Wykonawcę: Spółkę Jawną 

T&J Tyrakowski Jachnik z siedzibą przy ul. ks. Rymarkiewicza 1D, 63 – 220 Kotlin. 

 

3. Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujący wzór: 

A1 =  najniższa cena brutto oferty dla Zadania 1 (z kolumny 9 tabeli Formularza Oferty) 

B1 = oceniana cena brutto oferty dla Zadania 1 (z kolumny 9 tabeli Formularza Oferty) 
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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. 

Gdzie  

X1 – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach Zadania nr 1 

X2 –  ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach Zadania nr 2  

 

W wyniku zastosowania ww. wzorów: 

1) oferta nr 1 uzyskała w ramach: 

a) zadania nr 1 – 100 pkt., 

b) zadania nr 2 – 98,67 pkt.; 

2) oferta nr 3 uzyskała w ramach: 

a) zadania nr 1 – 99,83 pkt., 

b) zadania nr 2 – 100 pkt. 

 

Jako najkorzystniejsza w ramach  Zadania nr 1 wybrana została oferta złożona przez 

Wykonawcę – TRANSPETROL – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Osuszu 34, 63 – 700 Krotoszyn, 

uzyskując 100 punktów. 

Jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2 wybrana została oferta złożona przez 

Wykonawcę – Spółkę Jawną  T&J Tyrakowski Jachnik z siedzibą przy ul. ks. Rymarkiewicza 

1D, 63 – 220 Kotlin, uzyskując 100 punktów. 

 

          Z poważaniem 

              Przewodniczący Zarządu  

           Związku Komunalnego Gmin 

         „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

          (-) 

              Daniel Tylak 

 


