
                                            

 

Bobolice, dnia 30.04.2018 r. 

 

Numer sprawy: ZP.341.01.2018.JS  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

 

Zawiadamia się że w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika 
magazynowego wraz z użyczeniem zbiornika dla Gminy Bobolice Zakładu Usług Komunalnych 
i Oświatowych w Bobolicach” 

 
 

 

została wybrana niżej wymieniona oferta: 

Oferta oznaczona numerem 1 złożona przez: 
 
 

ROMGAZ Sp. z o.o., 89-607 Konarzyny, Konarzynki 19 

 

Liczba uzyskanych punktów 100. 
 
 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 
 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

kryterium oceny ofert  Punktacja 
(kryterium cena 100%) cena oferty ogółem brutto 

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

Konarzyny, Konarzynki 19 
139 847,03 zł  100% 

Oferta nr 2 

GALANT TANK Artur Krasiński, 

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 

5/20 

143 226,32 zł 97,64% 

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

Koszalin, ul. Zwycięstwa 276 
142 207,68 zł 98,34% 

 

Uzasadnienie: 

Oferta nr 1 zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (największą liczbę 

punktów).  

 

Informacje że z przedmiotowego postepowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 

1. GALANT TANK Artur Krasiński, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 5/20. 

2. TOMSOL Sp. z o.o., 75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276 

Działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oferty ww Wykonawcy zostali wykluczoni z postepowania. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 24 ust. 11 ustawy „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 

w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 



zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w postępowaniu zastosował art. 24aa ustawy. Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu 

najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.  Braku złożenia 

samodzielnie przez Wykonawców takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, 

Zamawiający wezwał Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia takiego dokumentu, 

wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. W odpowiedzi na wezwanie z 

dnia 11.04.2018 r. Wykonawcy nie przedłożyli wymaganych dokumentów. W powyższych okolicznościach 

Wykonawcy nie wykazali braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie 

wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy wezwał Wykonawców do 

uzupełnienia ww oświadczeń i dokumentów informując Wykonawców o skutkach nie złożenia ww 

dokumentów i zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 12 ustawy zostaną wykluczeni z postępowania. W odpowiedzi na 

wezwanie z dnia 11.04.2018 r. Wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

Wykonawcy zostali wykluczeni z postepowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a ich oferty 

odrzucono na podstawie art.24 ust. 4 ustawy.  

 

 

………………………………………………...     

    podpis  Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl

