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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

informuję, że w dniu 27-11-2020 roku o godzinie 11:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do 

prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa oleju 

opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem. 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 612654-N-2020 

Data zamieszczenia: 19-11-2020 r. 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

134 000,00 zł brutto.  

2. Kryteria podlegające ocenie: 

Cena – 60% 
Termin realizacji dostawy - 40% 
 

3. Zestawienie złożonych ofert :  

Numer 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

oferty w PLN 
Deklarowany termin 

realizacji dostawy 

1 
QUEST PALIWA sp. z o.o.                   

26-065 Piekoszów,                               
ul. Czarnowska 54 

Wykonawca nie wskazał ceny brutto 
oferty (Wykonawca wskazał cenę netto 
1,92 zł za 1 litr oleju opałowego lekkiego                  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia 

1 dzień od chwili 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

2 
TERM-OIL sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. 

Ofiar Firleja 7 

2,35 za 1 litr oleju opałowego lekkiego                  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia 

1 dzień od chwili 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

3 
PETROJET sp. z o.o.                              

26-670 Pionki, Kieszek 52 

2,40 za 1 litr oleju opałowego lekkiego                  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia 

1 dzień od chwili 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

4 
PETROBOS sp. z o.o.                            

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27 

2,39 za 1 litr oleju opałowego lekkiego                  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia 

1 dzień od chwili 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

 


