oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.31.2019
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
"Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi
na potrzeby MZUK."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

LOTOS PALIWA SP. Z O. O.
ELBLĄSKA 135, 80-718 GDAŃSK z ceną 868 220,01 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.07.2019 r. do godz.: 11:30 wpłynęły 3 oferty. Zamawiający
zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy i dokonał oceny oferty. Zamawiający zbadał, czy
Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu.
Wykonawca złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798).
Na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem z dnia 25.07.2019 r. nr MZUK.27059.2019 Zamawiający wezwał najwyżej
ocenionego Wykonawcę do złożenia dokumentów oraz oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt. 1) i 3). Wykonawca w dniu 30.07.2019 nr kor. MZUK.27467.2019 złożył wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty, które Zamawiający uznał za wystarczające.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 80%
- stały upust brutto - 20%
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 97,40 i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Liczba pkt
w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium
stały upust
brutto

Łączna
punktacja

PETROJET sp. z o.o.
Kieszek 52,
1.
26-670 Pionki

77,86

10,00

87,86

LOTOS PALIWA SP. Z O. O.
2. ELBLĄSKA 135,
80-718 GDAŃSK

77,40

20,00

97,40

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ŻAR
ARKADIUSZ SACZEWSKI
3.
SOKOŁOWSKA 159A,
08-110 SIEDLCE

80,00

8,75

88,75

Lp. Nazwa i adres wykonawcy

specjalista ds. zamówień publicznych

Dyrektor Jednostki

01-08-2019 r. Joanna Michoń
________________________________________

________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

01-08-2019 r. Tadeusz Mazur

