
Stara Błotnica, 06.10.2015 r.

Zespół Szkół Gminnych 
w Starym Goździe

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starym
Goździe”

Zamawiający:   Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe 
Adres:               Stary Gózd 90                             26-806 Stara Błotnica
Telefon:            048 61 98 005                              faks:  048  61 98 005 
REGON:           140631261                                    NIP:   7981457196

informuje, że w wyniku analizy i oceny złożonych ofert  w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
z dnia 24.09.2015 r. do realizacji  zadania została wybrana oferta z najkorzystniejszą ceną
liczoną w stosunku do ceny producenta na dzień 1.10.2015 r., która wpłynęła od firmy:

MEGATERM Lidia Druszcz,  ul. Żelazna 1,  26-600 Radom
cenę brutto za 1 litr oleju opałowego 2,36 zł. ze stałym rabatem 0,19 zł
Uzasadnienie: Oferta posiada najniższą cenę i spełnia wymagania zapytania ofertowego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 3 oferty:
1. KONKRET Sp. z o.o., ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom z ceną brutto za 1 litr oleju 
opałowego 2.41 zł. i stałym rabatem 0,15 zł.

2. MEGATERM Lidia Druszcz, ul. Żelazna 1, 26-600 Radom z ceną brutto za 1 litr oleju 
opałowego 2,36 zł. i stałym rabatem 0,19 zł.

3. PETROJET Sp. z o.o. , 26-670 Pionki, Kieszek 52 z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego 
2.36 zł i stałym rabatem 0,03 zł.

Oferta nr 3, która wpłynęła od firmy PETROJET Sp. z o.o. , 26-670 Pionki, Kieszek 
52  z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego 2.36 zł i stałym rabatem 0,03 zł. nie spełniła 
wymogów zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę podał cenę netto za 1 litr oleju 
opałowego u producenta 1,95 zł ( z dnia 01.10.2015 r.) a załączony do oferty dokument 
określający ceny netto paliw nie jest wydrukiem ze strony internetowej producenta. 

Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę:  MEGATERM  Lidia  Druszcz,  
ul. Żelazna 1, 26-600 Radom do zawarcia umowy na dzień 15 października 2015 r.,  
godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica, pokój nr  7.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie ofert.

  
    Dyrektor Szkoły



     Anna  Ziomek
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