
Godów, dnia 29 grudnia 2020 roku  

 INFORMACJA  

o wynikach postępowania 

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby 

Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie -Godowie od dnia 1 stycznia 2021 

roku do dnia 31 grudnia 2021 roku „ 

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) Dom Pomocy 

Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie - Godowie zawiadamia wykonawców o wyborze 

oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego 

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie -Godowie od dnia 1 

stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021”  

Ogłoszenie nr 768792-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.  

Złożono oferty: 

1. ,,Petrobos” spółka z o.o. z/s w Kielcach, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce. Cena 

ofertowa wynosiła 2,02 zł netto (słownie: dwa złote dwa grosze) plus należny podatek 

VAT za jeden litr dostarczonego oleju. Łączna cena brutto wynosiła 2,48 zł. (słownie: 

dwa złote czterdzieści osiem groszy) za jeden litr dostarczonego oleju. Upust: 22 gr, 

Marża: 1 gr 

2. ,,Petrojet” sp. z o.o. z/s w Pionkach, Kieszek 52, 26-670 Pionki, Cena ofertowa wynosiła 

2,07 zł netto (słownie: dwa złote siedem groszy) plus należny podatek VAT za jeden 

litr dostarczonego oleju. Łączna cena brutto wynosiła 2,55 zł. (słownie: dwa złote 

pięćdziesiąt pięć groszy) za jeden litr dostarczonego oleju. Upust: 23 gr, Marża: 1 gr 

3. ,,Mer-Trans” Michał Pajdziński Grabina 2, 26-640 Skaryszew. Cena ofertowa wynosiła 

2,07 zł netto (słownie: dwa złote siedem groszy) plus należny podatek VAT za jeden 

litr dostarczonego oleju. Łączna cena brutto wynosiła 2,55 zł. (słownie: dwa złote 

pięćdziesiąt groszy) za jeden litr dostarczonego oleju. Upust: 27 gr, Marża: 5 gr 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego oferenta. W postępowaniu nie odrzucono żadnej 

oferty 

Zamawiający wybrał ofertę  nr 1. tj. ofertę złożoną przez ,,Petrobos” spółka z o.o. z/s w 

Kielcach, ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce. Cena ofertowa wynosiła 2,02 zł netto (słownie: dwa 

złote dwa grosze) plus należny podatek VAT za jeden litr dostarczonego oleju. Łączna cena 

brutto wynosiła 2,48 zł. (słownie: dwa złote czterdzieści osiem groszy) za jeden litr 

dostarczonego oleju. Upust: 22 gr, Marża: 1 gr 

Podstawą wyboru była najniższa cena spośród ofert nie wykluczonych i nie podlegających 

odrzuceniu 

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi po dniu 29 grudnia bieżącego roku w 

siedzibie zamawiającego.  

 

       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

                                                                                        im. Sue Ryder w Kałkowie  - Godowie 

                                                                                                          Krystyna Kotowska  


