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Ogłoszenie nr 510001283-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Zakup oleju napędowego do pojazdów
samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie w roku 2020

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: 634002-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540273170-N-2019; 540274603-N-2019;

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 23977000000000, ul. Szymanowo  2, 14-300  Morąg, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 574 569, e-mail sosw@interia.pl, faks 897 574 569. 
Adres strony internetowej (url): www.szymanowo.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/2/2019

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Szymanowie w roku 2020, zgodnie z postanowieniami § 3, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie normami i przepisami. 2. Postanowienia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest
sukcesywny (wg potrzeb Zamawiającego) zakup w roku 2020 oleju napędowego w łącznej ilości ok. 60.000,00 l, odbywający się poprzez
bezpośrednie tankowanie pojazdów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie (dalej SOSW w Szymanowie) na stacji
paliw Wykonawcy. 2) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego całodobowo przez 7 dni
w tygodniu (w tym w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy) na stacji paliw oddalonej od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km.
3) Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, odbywać się będzie bezgotówkowo i rozliczane będzie nie częściej niż raz
w tygodniu, na podstawie asygnat wystawianych przez obsługę stacji paliw. 4) Olej napędowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać
wszelkie wymagania jakościowe określone obowiązującymi na dzień tankowania normami, normatywami oraz przepisami, w szczególności: a)
ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660); b) rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 3. Inne
postanowienia: 1) Określona przez Zamawiającego w siwz ilość oleju napędowego stanowi jedynie przewidywane zapotrzebowanie na 2020
rok i służy do wyliczenia ceny ofertowej celem porównania złożonych ofert w postępowaniu. Ilość i wartość faktycznie zakupionego oleju
napędowego może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca
wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń, w tym finansowych z tytułu zmian ilościowych zakupionego paliwa w trakcie realizacji
umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie przekroczą odpowiednio „+10 %” lub „- 30 %” ilości oleju napędowego określonego w siwz. 2)
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem
na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały
podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

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: 31/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.44 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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
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Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAMIR Krystyna Błażewicz 
Email wykonawcy: damir5@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17 
Kod pocztowy: 14-300 
Miejscowość: Morąg 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 290400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291000.00 
Waluta: PLN

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. 
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