
Myszkow, dn. 21 .1 1 .2018r,

ZamawiĄący: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,SANiKO" Sp. z o. o.
42-300 Myszków, uI. Bolesława Prusa 70

L.dz. ,tĘ"ł, 12018

INFORMACJA O VVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie ań. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych ,,SANiKO" Sp. zo. o, w Myszkowie, zawiadamia, ze w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na:

,,Dostawę paliw płynnych na rzecz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

,,SANiKO" Sp. z o.o,"
nr ZKl1112018

Wybra no ofeńę Wykonawcy:

,,BoRlM" Sp.z o,o., ut. Bietska 50,43-200 Pszczyna, z ceną brutto 458.298,00
zł za całość zamówienia z zaoferowanym upustem w wys, 0,12 zł za 1 litr-
liczba pzyznanych punktów - 100,00.

Uzasadnienie wyboru: ofeńa z najniższą ceną spośród ofeń niepodlegającYch
odrzuceniu - cena jako jedyne kryterium wyboru.

Zestawienie wykonawców, ktorzy złożyli ofeńy, atakże punktacja przyznana ofeńom
w kryterium oceny:

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o:

odrzuceniu ofeńy Wykonawcy Stacja Paliw BZ, ul. Będzińska 60, 42-470 Siewierz,
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.6 ustawy zdnia 29 stycznia2004 roku,Prawo
zamowień publicznych (Dz. U, z 2018 r, poz.1986). Wykonawca przedstawił ofeńę,

ktora zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający przeprowadził obliczenia
kontrolne z uwzględnieniem oferowanej ceny jednostkowej, przez co uzyskał Po

L.p. Nazwa iadres
Wykonawcy

Upust ofeńowy Cena ofeńy
brutto po
upuście

Liczba
punktów w

kryterium cena
100o/o

1

Stacja Paliw BZ,
ul. Będzińska 60,
42-470 Siewierz

- 0,15 złll Nie określono Ofeńę
odrzucono

2 ,,BORIM" Sp. z o. o
ul, Bielska 50

43-200 Pszczvna
-0,12złll 458.298,00 zł 100,00 pkt.



obliczeniach kwotę wielomilionową. Zamawiający wychodzącw obliczeniach od cenY
jednostkowej nie jest w stanie dokonać poprawek wedle obowiązujących przepisów
Prawa zamówień publicznych.

Umowa z Wykonawcą, którego ofeńa wybrana została za najkorzystniejszą zostanie
zawarta zgodnie z ań. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznYch, tj, Po
upływie 5 dni od dnia przekazaniaww. informaĄiza pomocą faksu do Wykonawców,

prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji na
nr faksu 343131947 Iub adres e-mail: sekretariat@saniko.pl
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Otrzymują.

-,,BORIM" Sp. z o. o. ul. Bielska 50,
- Stacja Paliw BZ, ul. Będzińska 60,

43-200 P szczyna, faks,, 3221BB7 1 9,

42-47 0 Siewierz, faks: 3267 42035.


