
SP.Bor.261.1.2018                                                                        Borowa, dnia 19 października 2018 r. 

 

INFORMACJA 

     z sesji otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zamówienia pn.  

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach komunalnych na terenie 

gminy Borowa w sezonie grzewczym 2018/2019.” 

     W myśl art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), zgodnie z zapisami pkt. 20.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający – Gmina Borowa, 39-305 Borowa 223 zamieszcza następujące informacje: 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 10:00 w Szkole 

Podstawowej w Borowej, w gabinecie Dyrektora. 

2. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 

kwotę 130 978,00 zł netto. 

3. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert następujących firm: 

 

Oferta nr 1:  WITOSPOL  Sp.z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 487 d           

                        Cena brutto: 3,54 zł / litr 

                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

   Oferta nr 2:   STACJE PALIW „ANGIELSCY” Sp.j., Śladków Mały, 26-020 CHMIELNIK           
                        Cena brutto: 3,63 zł / litr 
                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

 

Oferta nr 3:  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Danuta Dul, Mazury 53, 36-130 Raniżów       
           Cena brutto: 3,65 zł / litr 

                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

 

Oferta nr 4:   EXTRANS Zbigniew Szeliga, ul Słowackiego 8, 39-120 Sędziszów Małopolski 

                        Cena brutto: 3,47 zł / litr 

                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

 

 

 



Oferta nr 5:   TANKPOL – B. i R. Mosio Sp. J., ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin 

                        Cena brutto: 3,52 zł / litr 

                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

 

Oferta nr 6:   ARGE Paliwa Sp. z o.o. ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków 

                        Cena brutto: 3,52 zł / litr 

                        Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  

                        30.04.2018 r. 

                        Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   

 

UWAGA! 

 

     W myśl art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z zapisami  

pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zamawiającego  informacji  z sesji otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności  

albo braku przynależności  do  tej samej  grupy  kapitałowej  w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 

229); w przypadku  przynależności  do tej samem grupy  kapitałowej  Wykonawca  może  

złożyć wraz  z oświadczeniem  dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu –  

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 


