
 

ŚWlĘTOKRZYSKI PAPK NARCi-"JOWY

z siedzibą w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

NIP” 6572905857, REGON1250571899 Bodzentyn, dnia 21 listopada 2017 roku

tel. 41 31 15 1GB

AT.282.2.2017.UK

„ MER —TRANS"

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Oleju Napędowego Grzewczego

w ilości planowanej 30 000 litrów do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

(ilość planowana z opcją +/- 20 % ), 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i 10 000

litrów do budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu (ilość planowana z opcją +/— 20 %)" ogłoszenie w BZP

nr 609655—N-2017 z dnia 31.10.2017 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500056814 2 dnia

10.11.2017 roku. ,

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wzywa Państwa,

na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. 2017, poz.1579) do złożenia dodatkowej oferty w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godziny

10,00 do siedziby Zamawiającego- Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 .

Na postępowanie wpłynęły dwie oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych

kryteriów oraz taką samą cenę. Zamawiający, nie mogąc wybrać oferty najkorzystniejszej, wzywa do

złożenia oferty dodatkowej, zastrzegając, że Wykonawca składając ofertę dodatkową, nie może

zaoferować ceny wyższej aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach ( art. 91 ust. 6 ustawy pzp) .

Oferty należy składać na załączonych formularzu oferty dodatkowej.

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach.

Koperta wraz z ofertą powinna zawierać oznaczenie : Oferta dodatkowa na „Dostawę Oleju

Napędowego Grzewczego” w 2018 roku. - nie otwierać przed 28 listopada 2017 roku przed

godz. 1015

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 roku w pokoju nr 5 o godz. 10.15

W załączeniu Formularz Ofertowy - Oferta Dodatkowa

Z—ca DYRE KTO RA

Świętokrzyskiego P ku Narod vwego

mgr mz. Agatg zep ina-Miernik

 



 

SWiĘTOKszsn ?Aiilź NARODÓW?

z siedzibą w Bodzentynie

ul. Suchedniowsk
a 4, 26- 1.0 Bodzentyn

' 05857, REGON: 260571899
MP 6572]. 41 31 15 106 Bodzentyn, dnia 21 listopada 2017 roku

AT.282.2.2017.UK

„ PETROBOS SP.Z 0.0."

ul. Zagnańska 27

25-528 Kielce

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Oleju Napędowego Grzewczego

w ilości planowanej 30 000 litrów do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

(ilość planowana z opcją +/— 20 % ), 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu i 10 000

litrów do budynku Szpitalika na Świętym Krzyżu (ilość planowana z opcją +/- 20 %)” ogłoszenie w BZP

nr 609655-N-2017 z dnia 31.10.2017 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500056814 2 dnia

10.11.2017 roku.

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie wzywa Państwa,

na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. 2017, poz.1579) do złożenia dodatkowej oferty w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godziny

10,00 do siedziby Zamawiającego- Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 .

Na postępowanie wpłynęły dwie oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych

kryteriów oraz taką samą cenę. Zamawiający, nie mogąc wybrać oferty najkorzystniejszej, wzywa do

złożenia oferty dodatkowej, zastrzegając, że Wykonawca składając ofertę dodatkową, nie może

zaoferować ceny wyższej aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach ( art. 91 ust. 6 ustawy pzp) .

Oferty należy składać na załączonych formularzu oferty dodatkowej.

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach,

Koperta wraz z ofertą powinna zawierać oznaczenie : Oferta dodatkowa na „Dostawę Oleju

Napędowego Grzewczego” w 2018 roku. — nie otwierać przed 28 listopada 2017 roku przed

godz. 10.15

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 roku w pokoju nr 5 o godz. 10.15

W załączeniu Formularz Ofertowy — Oferta Dodatkowa

Z—ca DYR E KTORA

Świętokrzyskiego _;irku Narodowego

mgr mz. Aguś eplzna-Miernik

 


