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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500022373-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej: Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie
Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2018 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631843-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500074996-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 340381540, ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa
Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 3816013, e-mail cuw@dobrowachelminska.lo.pl, faks 0-52 3816013.
Adres strony internetowej (url): www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2018 roku
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i
Czarżu w ilości do 75 m3. Ilości oleju, w trakcie realizacji umowy nie będą zwiększone. Dopuszcza się jedynie możliwość ich zmniejszenia
po faktycznie zrealizowanych zamówieniach. Z tytułu zmniejszenia ilości paliw wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym
finansowych. CPV 09135100-5 2. Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001: a) wartość
opałowa min. 42,6 [MJ/kg], b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej max 0,3 % [m/m] c) pozostałość po spopieleniu
max 0,01 % [m/m] d) zawartość siarki max 0,20 % [m/m] e) zawartość wody max 200 [Mg/kg] f) gęstość w temperaturze 15oC max 0,860
[g/ml] 3. Warunki realizacji dostawy oleju opałowego lekkiego: a) dostawa oleju opałowego realizowana stosownie do potrzeb
Zamawiającego, w ciągu 24 lub 48 godzin (48 godzinny termin dostawy jest maksymalny który może wskazać Wykonawca) od daty
złożenia zamówienia przez dyrektora szkoły, w godzinach pracy szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00). W zależności
jaki czas dostawy Wykonawca określi, taką odpowiednia liczbę punktów otrzyma zgodnie z kryterium oceny ofert „czas dostawy”
określonym w Sekcji XI SIWZ. b) do każdej faktury wystawionej na szkołę, w której tankowano olej opałowy, dołączony atest oleju
opałowego oraz wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego z ceną netto 1 m3 oleju w dniu złożenia zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: F.H.U. Blue Oil Piotrowski Eugeniusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 23
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 203097.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203097.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204135.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 30-01-2018

KIEROWNIK CUW
MAŁGORZATA SADURSKA

