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      NZ-610/09/10-   KW 09.12.2011 r.

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw  oleju opa owego,
zn. post powania: NZ-NA/I/PN/10/11,

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu,

na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Z

2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, e w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o

warto ci szacunkowej powy ej 14 000 i nie przekraczaj cej warto ci 125 000 euro na sukcesywn

dostaw  oleju opa owego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR, w podziale na zadania,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj cy w poszczególnych zadaniach

wybra  oferty z one przez Wykonawców:

Zadanie 1. EKOOPA  Ossowski, Stenka Sp. j. Ul. Krasickiego 1 83 – 200 Starogard Gda ski

Zadanie 2. OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. j. Ul. Bohaterów Westerplatte 7 76-200 S upsk

Zadanie 3. OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp. j. Ul. Bohaterów Westerplatte 7 76-200 S upsk

Uzasadnienie

Wyboru oferty najkorzystniejszej w ka dym z zada  dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo

zamówie  publicznych. Oferty te z one zosta y przez Wykonawców nie podlegaj cych wykluczeniu,

ani nie zachodz  przes anki odrzucenia ofert wskazane w ustawie Pzp. Jednocze nie oferty te

przedstawiaj  odpowiednio w zadaniach najni sz  cen  za realizacj  przedmiotu zamówienia i

otrzyma y 100 pkt wed ug algorytmu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

kryterium cena i jego wagi na poziomie 100%.

Streszczenie oceny i porównanie z onych ofert zawieraj ce punktacj  przyznan  ofertom

w kryterium oceny ofert zawiera poni sza tabela:
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Zadanie nr 1. Dostawa oleju opa owego do jednostki  MSPiR w winouj ciu

Numer oferty
onej w

post powaniu
przetargowym

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium

CENA 100 %

5

EKOOPA
Ossowski, Stenka Sp. j.
Ul. Krasickiego 1
83 – 200 Starogard
Gda ski

100 pkt

Zadanie nr 2. Dostawa oleju opa owego do jednostek MSPiR w ebie oraz Ustce

Numer oferty
onej w

post powaniu
przetargowym

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium

CENA 100 %

1

 MISUNA SP. Z O.O.
Parszczyce
Ul. wirowa 19
84 – 110 Krokowa

97,82 pkt

2

 OKTAN
Brzeski, Grzenkowicz Sp. j.
Ul. Bohaterów
Westerplatte 7
76-200 S upsk

100 pkt

3.

PHUP „ROLMASZ” Sp. z
o.o.
Ul. Grunwaldzka 1
76-200 S upsk

99,51 pkt

4

Handel Paliwem „OKTAN”
Marek Kurzawski
Ul. Huzarska 6
81-518 Gdynia

99,02 pkt

5

EKOOPA
Ossowski, Stenka Sp. j.
Ul. Krasickiego 1
83 – 200 Starogard
Gda ski

99,02  pkt

Zadanie 3: Dostawa oleju opa owego do jednostek MSPiR w: Gda sk – wibno, Gda sk Górki
Zachodnie, Sztutowo oraz W adys awowo

Numer oferty
onej w

post powaniu
przetargowym

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium

CENA 100 %
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1

 MISUNA SP. Z O.O.
Parszczyce
Ul. wirowa 19
84 – 110 Krokowa

99,02 pkt

2

 OKTAN
Brzeski, Grzenkowicz Sp. j.
Ul. Bohaterów
Westerplatte 7
76-200 S upsk

100 pkt

4

Handel Paliwem „OKTAN”
Marek Kurzawski
Ul. Huzarska 6
81-518 Gdynia

99,02 pkt

5

EKOOPA
Ossowski, Stenka Sp. j.
Ul. Krasickiego 1
83 – 200 Starogard
Gda ski

99,02  pkt

Umowy zostan  zawarte z poszanowaniem norm zawartych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj cy

dopuszcza mo liwo  zawarcia umów zgodnie z dyspozycj  art. 92.ust. 2 ustawy Pzp.  O terminie

podpisania umów w ka dym z zada   Wykonawcy zostan  powiadomieni odr bnym pismem.

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e w przedmiotowym post powaniu nie zosta a odrzucona

adna oferta, ani nie wykluczono adnego Wykonawcy z udzia u w niniejszym post powaniu.

DYREKTOR

/ - /

Marek D ugosz

13.12.2011
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NZ-610/09 /11-10  KW Gdynia, 17.01.2012r.

Wykonawcy ubiegaj cy si  o udzielenie
zamówienia
Strona internetowa Zamawiaj cego
Tablica og osze

Dot: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw  oleju opa owego,
zn. post powania: NZ-NA/I/PN/10/11,

UNIEWA NIENIE POST POWANIA – ZADANIE 1

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu

informuje, e przedmiotowe post powanie w Zadaniu 1 - Dostawa oleju opa owego do jednostki

MSPiR w winouj ciu, zosta o uniewa nione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1, oraz 93 ust 2, w zwi zku

z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (tj.  Dz. U. z 2010r, nr

113, poz. 759). Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyli  si  od zawarcia umowy. Jest to

jedyna oferta z ona w post powaniu w zadaniu 1.

Dyrektor
/-/

Marek D ugosz


