
Poznań, dnia 26 luty 2016 r.
NT.5.212.08.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.

2164) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na:

„Zakup   oleju  opałowego  lekkiego  dla  Oddziału  Golęcin,  ul. Warmińska  1,  Poznań” do  realizacji  zamówienia

wybrano ofertę nr 4, złożoną przez: MAC-BENZ  Maciej i Barbara Kłaczkiewicz, Spółka jawna, 64-500 Szamotuły, ul.

Lipowa 72A.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. 

W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena  95,00 pkt,

- termin dostawy- 5,00 pkt,  

- suma – 100 pkt.

W postępowaniu złożono 4 oferty. 

Oferta  nr  2,  złożona przez:  Spółkę Jawną T  & J  Tyrakowski,  Jachnik,  63-220 Kotlin,  ul.  Sławoszewska 2b,  w

poszczególnych kryteriach oceny ofert  otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena  94,33 pkt,

- termin dostawy- 5,00 pkt 

- suma – 99,33 pkt.

Oferta nr 3, złożona przez:  BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.,  ul. Syrenia 9, 60-960

Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny ofert  otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena  93,15 pkt,

- termin dostawy- 5,00 pkt 

- suma – 98,15 pkt.

Oferta  nr  1,  złożona  przez:   Zakład  Usługowo-  Handlowy  NAFTOHURT  Sp.  z  o.o.,  62-  610  Sompolno,  ul.

Warszawska 58, w poszczególnych kryteriach oceny ofert  otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena  91,99 pkt,

- termin dostawy- 5,00 pkt 

- suma – 96,99 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie  niniejszego  zamówienia,  może zostać  zawarta   przed   upływem 5  dni  od  przesłania  niniejszej

informacji.       
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