Szczecin, 4 lipca 2018 r.
SZ.ROZ.281.1.2018.JK
wodypolskie.bip.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ustawa”) Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez
Wykonawcę:

Oktan Energy & Service Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz jest jedyną złożoną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:
Oferta nr 1
Petro-Oil Zachód II Sp. z o. o. Sp. K., ul. Gdańska 5, 70-660 Szczecin
Oferta nr 2
Oktan Energy & Service Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa
Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, i które nie zostały odrzucone,
uzyskały niżej podaną liczbę punktów:
Oferta nr 2:
Cena – uzyskała 100,00 pkt,
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100,00 pkt.

Informacja o ofertach odrzuconych z postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Wykonawcy PetroOil Zachód II Sp. z o. o. Sp. K., ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiajacy informuje, że:
1) z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
2) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
3) umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym przepisami art. 94 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp.
_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o wynikach zostało przesłane do Wykonawców faksem oraz pocztą elektroniczną, a także
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.07.2018 r.

