Poznań, dnia 20.12.2017 roku
Ogród Zoologiczny
ul. Kaprala Wojtka 3
61-063 Poznań

Dot. Dostawa paliw płynnych
Znak sprawy: SZ/271/46/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2 ORAZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3

Działając, w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t .j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.), zwanej dalej Ustawą PZP, niniejszym zawiadamiam o
wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 na „Dostawę
oleju opałowego” oraz zadania nr 2 na „Dostawę oleju napędowego” przez:
BGW Sp. z o.o.
Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań
UZASADNIENIE
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący wykonawcy:
w zakresie zadania nr 1
Nr oferty

Wykonawca

Adres

1

BGW Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

Nr oferty

Wykonawca

Adres

1

BGW Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

w zakresie zadania nr 2

Oferty niepodlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 Ustawy PZP złożyli następujący wykonawcy:
w zakresie zadania nr 1
Nr
oferty

1

Wykonawca

Adres

Cena

Deklaracja czasu reakcji na
zgłoszenie Zamawiającego w
terminie 24 godzin

BGW Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 53/1
60-603 Poznań

60

40

100

Suma
punktów

100

Suma
punktów

w zakresie zadania nr 2
Nr
oferty

Wykonawca

Adres

Cena

Deklaracja czasu reakcji na
zgłoszenie Zamawiającego w
terminie 24 godzin

1

BGW Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 53/1
60-603 Poznań

60

40

Art. 91 Ustawy PZP stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
w zakresie zadania nr 1:
Wykonawca BGW Sp. z o.o. złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną
liczbę punktów. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w posę̨powaniu, określone w SIWZ, jego oferta nie
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy PZP. Ponadto, zaproponowana cena nie przekracza kwoty,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Ustawy PZP, tj. przed upływem 5 dni
(jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) od przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
w zakresie zadania nr 2:
Wykonawca BGW Sp. z o.o. złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną
liczbę punktów. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ, jego oferta
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 Ustawy PZP. Ponadto, zaproponowana cena nie przekracza kwoty,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Ustawy PZP, tj. przed upływem 5 dni
(jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) od przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP, niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 3 na „Dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95”.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu na
wykonanie zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty.

Bartosz Kozłowski
Specjalista ds. zamówień publicznych

