
Zakład Usług Komunalnych Sp.z o, o.

78 - 300 Swidwin, ul, Armii Krajowej 21

NlP 672 -17-59 -965, Regon: 331031889, Sąd Rejonowy w Koszalinie

KRS nr: 000008 5020 ; kapitał spółki 1 3, 282,000, 00. -zł

Centrala - tel./fax (94) 365 23 56,

Świdwin, dn, 2 0.0 1.2 02 1r.

INFORMACJA

Z sesji otwarcia ofertw postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej wartości, o której mowaw art 77 ust,8 obowiqzujqcej

ustawy Prawo zamówień publicznych pn. ,,Dostawa paliwa pĘnnego (olej
napędowy) do zbiornika zlokalizowąnego na terenie siedziby Zakładu Usług

Komunalnych Spółka z ,o. w Świdwinie"

Sygnatura sprawy: ZUK /PN / L / 2020

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem] pod numerem774842-N-2O2O w dniu 3O.L2.2O2Or.

W dniu 20.01.202Ir. o godzinie 13:05 Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący:
Sekretarz:

Marek Spychalski
Małgorzata Ratke

Dokonała otwarcia dwóch ofertzłożonych w niniejszym postępowaniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia
wynosi: 294 467,54 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: 1 rok od zawarcia umowy

Warunki płatności: do 2I dni od dnia dostarczenia faktury.
Okres gwarancji: nie dotyczy

Zakład Oczyszczania Miasta - tel. (9a) 365 24 53, Oczyszczalnia Ścieków - tel. (9a) 365 21 97
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - tel. (9a) 365 78 41

Cmentaze Komunalne - (94) 365 78 44
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w
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Oferty złożone w postępowaniu:

UWAGA!
Wykonawcy, na mocy art. 24 ust, tL obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych, zobowiązani są do złożenia informacji o przynależności lub braku
przynaleŻnoŚci do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złoży|i ofertę
w postępowaniu, w oparciu o informacje z otwarcia ofert.
OŚwiadczenie niniejsze na|eży złożyć w terminie 3 dni liczonych od dnia
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 6 do SIWZ.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

PREzEs

hż. Toma

(pieczęć i podpis Zamawiającego)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - tel. (9a) 36578 41
Cmentaze Komunalne - (94) 365 78 44

Nr ofertv Nazwa i adres wvkonawcv Cena ofertv ftrutto) Termin dostawv

1,,

LOMAX Paliwa Spółka z o.o.,
Al. }erozolimskie 85 / 2I

02-001Warszawa
30I952,70 zł 7 godzin

2.

TOMSOL Sp, z o.o.
ul. Zwycięstwa276

75-653 Koszalin
304 707,90 zł 24 godziny


