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dotyczy: informacji z otwarcia ofęft na wybór dostawc_v oleju napędowego grzewczego
w roku 20 l8-20l9 dla Domu Pomocy Społecznej w. Radziechowicach.

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicaclr informuje, że w dniu 07 .1 l .20l8r, komisja ds. przetargów przy
DPS Radzięchowice dokonała otwarcia i oceny ofęrt w przętargu nieograniczonym o waftości zamówienia powyzej

30 000 euro na dostawę w roku 20l8-20l9 oleju napędowego grzewczego.
W trzech kryeriach ocen, oferty przedstawiają się następująco:
Ofefta nr l. EUROSPED PALIWA Sp. z o o Sp.k, 41-902 Bytom ul. Dworska 6,
1l cena nętto: l77 920 brutto: 218 841,60,:60 pkt; 2l OddziaĘwanię na środowisko-zawartośćsiarki w oleju:
0,08% - 1,25 pkt; 3/ Tęrmin zapłaty - 30 dni :20 pkt; Łącznie 81,25 pkt.
Oferta nr 2. PETROJET Sp. z o,o. Kięszęk 52,26-610 Pionki.
l/ cęna netto: l79 200 brutto: 220 416:59,57 pkt,2l Oddziaływanie na środowisko-zawartośćsiarki w oleju:
0,0l%- 10 pkt, 3/ Termin zapłaty - 30 dni :20 pkt; Łącznie 89,57 pkt.
Ofer-ta rlr 3. Droś- Sawicki Sp. z o.o. Sp. k.,42-141 Przystajń ul, PrzeInysłowa 2.
l/ cena netto: 189 440, brutto: 233 0l1,20 : 56,35 pkt 2lOddziaływanie na środowisko_zawarlośćsiarki w
oleju: 0,005%:20 pkt, 3/ Tennin zapłaty - 30 dni:20 pl<t; Łącznie 96,35 pkt.
Jędnocześnieinformujemy, że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: netto: l 83 9 l 0,85
zl. brutto: ż26 210,34 zl.

Zamawiający informuje, iż działaląc na podstawie art. 93 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r, poz. 1579 ze zmianami) uniewazrria postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę oleju napędowego grzewczego w roku 20 l8-2019 dla Domu Pomocy Społecznej w
Radzięchowicach. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówięnia publicznego unieważnia
się, jeżeli cena najkorzystniejszej ofefty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przęznaczyć na sfinansowanie
zalnówienia.
W przedmiotowym postępowaniu cena netto najkorzystniejszej oferty wynosi 189440 zł, natomiast kwota netto, którą
Zamawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanię zamówienia to l839l0,85. Mając powyzsze na względzie uznać
należy, iżzachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
Wszystkim uczęstnikom przetargtl dziękujemy za złożęnięofert.
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