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(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystk±ch Wykonawców iir post. t

/ 06/ZL/2016

Dot. : postępowan±a o udz±elen±e zamów±en±a
z2r 06/2r[/20J6

W trybie przetargu nieograniczonego

(nr postępowania)

(tryb udzielenia zamówienia)

]]a dostawy o]ejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
spó]ka z ograniczoną odpowiedzialnością w lnowroclawiu
(przedmiot zamówienia)

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając
u.

sp.
-

Z

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.

1964

roku nr

16 poz

93

ze

zm.

)

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

z o. o. w lnowrocławiu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
dostawy olejów,
smarów do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
OLPOL Antoni Wawrzyn Sp.J. ul.

-

Miejskie

dostawy

płynów

złożonej przez:

Piłsudskiego 64,

eksploatacyjnych

do

10-450 0lsztyn

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ,,CHEMIA - BOMAR" Edward Marciniak
Chróścina 6C,

49-345 Skorogoszcz

(oznaczenie Wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na

dostawy olejów, smarów oraz płynów eksp]oatacyjnych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
(przedmiot zamówienia)

W postępowariu w wyznaczozisp temin±e -q?łyzięły 4 oferty:
na Zadan±e

1 dosta:wy olejów i smarów

1. Platinum
Baranowo,

Oil

Wielkopolskie

wpłynęły 2 oferty,

Centrum

Dystrybucji

ul.

Budowlanych

3-5,

62-081 Przeźmierowo.

Cena netto zamówienia 14131,10 zł plus należny VAT

17381,27 zł brutto,

termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od daty zgłoszenia,
Gwarancja 12 miesiące na wszystkie produkty ujęte w specyfikacji.
2. OLPOL Antoni Wawrzyn Sp.J. ul.

Piłsudskiego 64,

10-450 0lsztyn

Cena netto zamówienia 12 659,50 zł plus VAT 15 571,18 zł brutto

Gwarancja 12 miesięcy na wszystkie produkty ujęte w specyfikacji.
Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od daty zgłoszenia.
1

na ZacLamie

11 closta:wy płynów eksploatacyjnych

1.Przedsiębiorstwo „MODEX-OIL"ul.

Sztumska ,

wpłynęły 3 oferty,
82-500 Kwidzyn

cena netto zamówienia 22 774,50 zł plus należny VAT 26 343,14 zł

Termin realizacji zamówienia 72 godziny od daty zgłoszenia.
Gwarancja 36 miesięcy na wszystkie produkty ujęte w specyfikacji.
2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe ,,CHEMIA -BOMAR'' Edward Marciniak
Chróścina

6C,

49-345

Skorogoszcz

cena netto zamówienia 15 026,00 zł plus należny VAT 17 694,48 zł brutto,

Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od daty zgłoszenia,
Gwarancja 36 miesięcy na wszystkie produkty ujęte w specyfikacji.
3.

OLPOL

Antoni

Wawrzyn

Sp.J.

ul.

Piłsudskiego

64,10-450

0lsztyn

cena netto zamówienia 17 030,00 plus należny VAT 20 946,90 zł brutto

Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od daty zgłoszenia,
Gwarancja 12 miesiące na wszystkie produkty ujęte w specyfikacji

Uz as adni eni e
W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę wg kryteriów określonych w
Warunkach Przetargu :
na Zadanie nr I
Zamawiający uznał ofertę nr 2 złożoną przez OLPOL Jhtoni
Wawrzyn Sp... z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 64.
na Zadanie nr 11 Zamawiający uznał oferte nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno

-

Chróścina

6C,

Handlowe
49-345

,,CHEMIA

-

BOMAR"

Edward

Marciniak

z

siedzibą

Skorogoszcz.

Umowy w sprawie udzielenia zamówienia zostaną

2

podpisane

30.06.2016 r.

w

