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Siedlce, 19.10.2018 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WORD.WOA.ZP.25L|3|17,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę paliwa tj. benzyny
bezołowiowej, oleju napędowego i skroplonego gazu ropopochodnego LPG dla potrzeb
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w latach 2a§-202a.

Pakiet

1:

- benzyna bezołowiowa PB 95 ok 28 000
- olej napędowy ok 14 000 L
- olej napędowy arktyczny ok 14 000 L

L

skroplony gaz ropopochodny LPG ok 8 000
Pakiet 2:
- benzyna bezołowiowa PB 95 ok.22 000 L
-

L

zawiadomienie
Na podstawię art. 92 ust. 1 ustałvy z dńa 29 sĘczńa 20a4 r. * Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Siędlcach zsledzibąprzy ul. Składowej 46,zauĄńalńa:

1.

DoĘcry PAKIETU NR

a)

o

1:

wyborze najkorzystniejszej oferty:

OLGROS Społka z o.o. Społka Komandytowa 08-110 Siedlce,
ul. St. Starzynskiego 13 (oferta w 2) z ceną ofertową brutto 292.300,00 zł (słownie:
Wybrany Wykonawca:

dwieściedziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złoĘch 00/1 00).
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziaław postępowaniu. Wybrana oferta jest
zgodna ztreścią SIWZ.

'W

ustalonym w częściXIU SIWZ kryterium oceny ofert: cena-

100 Yo, wybrana oferta uzyskała najvryższąliczbę punktów tj.100.

b) o Wykonawcach, którry złoĘhoferty

w postępowaniu i punktacji prryznanej

ofeńom:
- oferta

Nr

1,

AXAN RETAIL

Sp. z o.o., Sp. k. ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, łączna

cena ofertowa brutto 297.340,00 zł - 98,30 pkl.,

2,

DoĘczy PAKIETU NR

a) o wybone

2:

najkorzystniejszej oferty:

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w

Garwolinie

Spółka Akcyjna, 08-400 Garwolin, Al. Legionów 48 (oferta Nr 3), ceną ofertową brutto
111.540,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset cńerdzięścińoĘeh 00/100)

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udzińaw postępowaniu. Wybrana oferta jest

zgodnaztreściąSIWZ. W ustalonym w częściXIII SIWZ kryterium oceny ofert: cena
l00

b)

Yo,

-

wybrana oferta uzyskała Ąvłyższąliczbę punktów tj.100.

ofeńa, o której mowa w pkt. a) jest jedyną ofeńą zlożoną w postępowaniu na

Pakiet Nr 2.
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