Ogłoszenie nr 500067653-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w
Chlebnie.
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: 595957-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Krajowy numer identyfikacyjny 30469700000, ul.
Chlebno 8, 89310 Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-67 2860014, e-mail
dpschlebno@wp.pl, faks 0-67 2860014.
Adres strony internetowej (url): www.dpswchlebnie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS.IV.3221.1.2017
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 jest dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w
Chlebnie. Parametry oleju: – wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, – zawartość siarki –
nie większa niż 0,20 % (m/m), – zawartość wody – nie większa niż 200 mg/kg. Zamawiający
przewiduje, że w okresie trwania umowy zakupi około 65 m³ oleju opałowego. Przewiduje się od
5 do 8 dostaw. Zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 65 m³ określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ na podstawie, którego została określona cena oferty było orientacyjne. Zamawiający nie
jest zobowiązany do realizacji zakupu w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie za olej opałowy
faktycznie pobrany. Zapotrzebowanie to służyło jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania
złożonych ofert i wyboru Wykonawcy. Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następować na
podstawie legalizowanych liczników przepływowych, w które muszą być wyposażone
samochody Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego oleju

opałowego w miejscu dostawy. Dostawy oleju opałowego do Zamawiającego realizowane będą
na koszt Wykonawcy. Zlecenia składane będą telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego.
Realizacja każdej zamówionej partii oleju w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
Miejsce dostaw oleju opałowego – Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89–310
Łobżenica. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca był zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu był
zobowiązany do zamieszczenia informacji o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o
którym mowa w pkt 6.3. SIWZ. Zamawiający nie zastrzegał obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody 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: 14/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170731.71
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT
Email wykonawcy: petromot@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Konińska 45 62-560 Skulsk
Kod pocztowy: 62-560
Miejscowość: Skulsk
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 171917.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171917.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174850.00
Waluta: złoty
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.

