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Wezwanie
do złożenia oferty dodatkowej
UZP-622987-N-2019
Dotyczy: Postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa oleju napędowego grzewczego - zarejestrowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr
622987-N-2019 w dniu 2019-11-15 r.
Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i
kryteriów oceny ofert. W związku z tym, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający nie może
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, dlatego zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) , Zamawiający wzywa niżej wymienionych
wykonawców do złożenia oferty dodatkowej:
1. „PETROBOS” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-582 Kielce
2. QUEST S.C. Sp. z o.o., ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów
Zgodnie z art. 91 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2019
poz. 1843) Wykonawcy składający ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż
00
zaoferowane w złożonych ofertach do godziny 11 dnia 27.11.2019 r..
Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty dodatkowej. (zał. nr 1 do Wezwania)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta z ofertą winna posiadać
oznaczenie:
Oferta dodatkowa na realizację zamówienia publicznego pn.
„Dostawa oleju napędowego grzewczego - Nr 622987-N-2019
15
nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r godz. 11 .”
Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy , aby można było ją zwrócić bez otwierania w
przypadku złożenia po wymaganym terminie.
00

Termin i miejsce złożenia ofert dodatkowych: do dnia 03.12.2019 r. do godziny 11 ,
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, pokój nr.11 (sekretariat) 26-010
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
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Termin i miejsce otwarcia ofert dodatkowych: 03.12.2019 r. godzina 11 , Świętokrzyski Park
Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, pokój nr.5 (sala konferencyjna) 26-010 Bodzentyn, ul.
Suchedniowska 4.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej:
www.swietokrzyskipn.org.pl

Z poważaniem

DYREKTOR ŚPN
(podpis na oryginale)

Otrzymują:
1.„PETROBOS” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-582 Kielce
2.QUEST S.C. Sp. z o.o., ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów

Wykaz załączników:
1. Formularzu oferty dodatkowej.
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