
 

        Bobolice, dnia 06.04.2018 r. 

Numer sprawy: ZP.341.01.2018.JS  

 

INFORMACJIA Z OTWARCIA OFERT  

 

Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego 
wraz z użyczeniem zbiornika dla Gminy Bobolice Zakładu Usług 

Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach” 
 

 

Zamawiający, Gmina Bobolice Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2015 r., 

poz. 2164 ze zm. ), zwana dalej ustawą Pzp, informuje się że: 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.04.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego Zakładzie 

Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ul. Reymonta 3, 76-020 Bobolice. 

2. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 

 144 955,01 zł brutto. 

3. Od wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryterium oceny ofert 

Cena oferty ogółem 

brutto 

Oferta nr 1 
ROMGAZ Sp. z o.o., 89-607 Konarzyny, 

Konarzynki 19 
139 847,03 zł  

Oferta nr 2 
GALANT TANK Artur Krasiński, 75-453 

Koszalin, ul. Śniadeckich 5/20 
143 226,32 zł 

Oferta nr 3 
TOMSOL Sp. z o.o., 75-653 Koszalin, ul. 

Zwycięstwa 276 
142 207,68 zł 

 

 
 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 144 955,01 zł brutto 
(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł, 01/100). 

 
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

 

 

 

 

…………………………………………. 
        podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

sprawę prowadzi: Rafał Niwiński, tel. (94) 31 87 409, e-mail: zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl 

mailto:zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl

