Og{oszenie nr 500297842-N-201 8 z dnia 12-12-2018 t.

Komenda Porviatowa Pafstwowej Stra2y Po2arnej: ,,Dosta\ya paliw plynnych dla Komenrly Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Nysie,"

OGI-OSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA. DostawY
Zam ieszczarrie ogloszenia:

obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publicznego
Zam6wien ic dotyczy p rojektu lu b progra mu wsp6lfinRnsowa nego ze 6rodk6w Unii Eu ropejskiej
nle
Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia rv Biuletynie Zam6wieri Publicznych:
tak
Nunrer ogloszenia: 654686-N-201 8
Ogf oszenie o zmianie ogloszenia zostal0 zamieszczone w Biuletynie Zambwiei Publicznych:
nle

SEI(CJA I: ZAMAWIAJACY
I.

1) NAZWA I ADRES:

KomendaPowiatowaPafistrvowejStL'a2yPozarnej,Krajowynuneridentyfikacyjny53l4l953?00000,ul.ul.Chopina
tel.0-7? 4090800, e-mail , sekretariat @straz-pozama.nysa.pl, faks 0-77 4090829.
Adres strony internetowej (url): ww.straz-pozarna.nysa.pl
t.2) RODZA,J ZAMAWIAJACDGO:

5,48300 Nysa,woj opolskie,panspvopolska,

Inny: panstwowa jednostka nieposiadaj4ca osobowoSci prawnej

Slll(CJA ll: PRZEDMIO'l ZAMOWIENIA
II.1) Nazwa nadana zam6\yienit przez zamawiaj4cego:
,,Dostawa paliw plynnych dla Kornendy Powiatowej Panstwowej StraZy Po2anrej w Nysie."
Num er referency jny (i e iel i do tyc zy) :
PT.2310.6.2018

IL2) Rodzaj zam6wienia:
Dostawy

II'3) Kr6tl(i opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt,

zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub rob6t hudowlonych luh okreilenie zapottzebowanio i u,ymogti) aw
przypadku partnerstwn innorvacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:
Przedmiotem zarn6wienia jest sukcesywna dos tawa paliw plynnych, realizowana w okresie od 0l 0I .2019r. do 31.12 2020r. w formie tankowa nia do zbiornik6u
sanlochod6w specjalnych i sprzgtu silnikowego naleZ4cych do Zarnawiaj4cego, na stacjach paliw Wykonawcy. Tankowanie winno obywac sjg na stacji pa6w
podstawowego zaopahzenia polozonei w odlegloSci nie wigkszej ni2 5 kn (w jedn4 strong, mierzone po najl<rotszej nroZJiwej zgodnie z przepisanri rrchu drogowcgo

trasiedojazdudostacji)odsiedzibzamawiaj4cego:A,KPiJRGPSPNrlzsiedzibqwNysie,ul.Szopena5,B.JRGPSPNr2zsiedzib4willucholazach,ul.

Grunwaldzka 4, C. JRG PSP Nr' 3 z siedzib4 w Paczkowie, ul. Jagielloiska 2a, Zatnawiajqcy przewiduje, 2e w okresie obowi4zywania umowy zakupi od wybranego
Wykonawcy nastgpuj4ce ilo3ci paliw plynnych: . benzyna bezolowiowa Pb 95 - 14 000 lih'6w . olej napgdowy - 56 000 lih.6w
U,4) Informacja o czgSciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czg3ci:
nle

IL5) Gl6wny Kod CPV:

09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 091321,00-4

SBI(CJA

III: PROCEDURA

III,I) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetar g nieograniczony
Ogf oszen ie doly czy zaho hczen ia d yna nr icznego system u za ku p6w

III.2)

nte

III.3) Inforrnacje

d od

atkowel

SEKCJA IV: (IDZIELENIE ZAM6WIBNIA
ry.I) DATA UDZIELtrNIA ZAMOWIDNIA:

12112/2018

IV,2) Calkowita warto6d zrm6wienia
Wartoid bez VAT 294455
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACI{
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba
liczba
liczba
liczba

otrzymanych oferl od malych i Srednich pr.zedsigbior.stw: I
ohzymanych ofert od wykonawc6w z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
otrzymanych ot'elt od wykonawc6w z panstw niebgd4cych czlonkami Unii Europejskiej: 0
ofert otrzymanych drog4 elekhnniczn4: 0

IV,4\LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

O

IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU UDZIELONO ZAM6WIENIA
Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegaj4cym sig o udzielenre:
nle
Nazwa wykonarvcy: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budzetowei MAZOVIA, Zaklad Uslugowo-Produkcyjny w Rzeszowie ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322
Rzesz6w
Ernail wykonawcy: kartafl ota@igbmazovia
Adtes pocztowy: ul. Kocjana 3

Kod pocztowy:01-473

Miejscowoii: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca.jest nalym/Srednim plzedsiEbiorc4:

taK

Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Eulopejskiej:
nle
Wykonawca pochodzi z innego parlstwa nie bgd4cego cztonkiem Unii Europejskiej:
n1e

TV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFTRTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA

CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto56 umowy 294455
Oferta z najni2sz4 cenqlkosztem 294455
Oferra z najwy|sz4 cen{kosztem 29 445 5
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgSci zam6wienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Warto36 1ub procentowa czg6i zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcoml
IV.8) Informacje d odatkowe:

Iv.9) UZASADNIENIE IIDZIELENIA ZAMoWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGT-OSZENIA, ZAMoWIENIA Z WOLNEJ R4KI ALBO
ZAPYTANIA O CEND
fV,9.1) Podstawa prawna
PostQpowanie prowadzonejest w trybie przetargu nieoglaniczonego na podstawie art, 92 ustawy Pzp.
IV.9,2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja6nii, dlaczego udzielenie zam6wien'ia jest zgodne z ptzepisami.
W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia na dostawg paliw plynnych dla Komendy Powiatowej Paristwowej Sta2y Po2amej w Nysie zostala zto2ona tylko jedna
oferla, kt6rc spetnia wymagania obowi4zlj4cychprzepis6w prawnych SIWZ. Najkorzystniejsza oferta zostala wybrana zgodnie z att,91 ust 1 uPzp. Na podstawte
kLyterium oceny ofert, o kt6rych mowa w pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zain6wienia: . cena - 80 pkt; . upust cehorryy - 20 pkt. Ww. oferta uzyskala 80
na 100 mozliwych punkt6w. Wykonawca spelnil warunki udzialu w postgpowaniu, nie podlega wyklubzenfi oraz zloLyt oferlg, kt6ta pzedstawia najkorzystniejszy
bilans w odniesieniu do kryteri6w oceny ofett przyjgtych w niniejszym postgpowaniu i opi5anych w SIWZ.

-

