Lubliniec, 2010-05-25

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji stałej ds. przetargów
odbytego dnia 25.05.2010 r.
na posiedzeniu w dniu 25.05.2010 r. na podstawie Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowej z dnia 3 marca 2010 r.dokonała otwarcia ofert na: „Sukcesywną dostawę oleju opałowego do
PKS w Lublińcu Sp. z o.o.” - znak: PKS 10/ZPS/1/2010.
Do przetargu oferty (w zaklejonych kopertach) na zadanie nr 1 złożyły trzy następujące firmy:
1. BEMAR Sp. z o.o., 44-101 Gliwice,ul. Świętokrzyska 2 – oferując cenę 2 720,56 zł/m3,
upust 52,03 zł/m3
2. ORLEN PETRO TANK Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 – oferując cenę 2 715,72 zł/m3,
upust 56,00 zł/m3
3. PETROL Sp. z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90 – oferując cenę 2 965,93 zł/m3,
marża 149,09 zł/m3
Złożone oferty spełniają wymogi pod względem formalno – prawnym.
Komisja przetargowa zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, gdzie kryterium oceny
oferty jest „100% cena” wskazuje, że firma ORLEN PETRO TANK Sp. z o.o. , 36-145 Widełka 869 oferuje
najniższą cenę.
Do przetargu oferty (w zaklejonych kopertach) na zadanie nr 2 złożyły dwie następujące firmy:
1. BEMAR Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 – oferując cenę 2 841,38 zł/m3,
marża 47,00 zł/m3
2. PETROL Sp. z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90 – oferując cenę 2 965,93 zł/m3,
marża 149,09 zł/m3
Złożone oferty spełniają wymogi pod względem formalno – prawnym.
Komisja przetargowa zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, gdzie kryterium oceny
oferty jest „100% cena” wskazuje, że firma BEMAR Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Świętokrzyska 2 oferuje
najniższą cenę.
Zamawiający przeznacza na zamówienie następujące kwoty:
1. Zadanie nr 1 – 651 465,36 zł
2. Zadanie nr 2 – 34 140,48 zł

Na tym protokół zakończono.

