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ZP/TR/23/2017                                                                                     Kędzierzyn – Koźle 04.12.2017 r. 

                                                        

                                                                     Strona internetowa www.mzkkk.pl 

 

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

 DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO  

W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o. 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.),  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą Pzp.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzkkk.pl 

05.12.2017 r. 

Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu spółka z o.o., działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje następujące informacje: 

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (ze stawką 23% podatków od towarów i usług 

VAT) wynosi: 3 567 000,00 zł brutto. 

2. Termin składania ofert upłynął w dniu 04.12.2017 r. o godz. 10
00

, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 

04.12.2017 r. o godz. 10
30

. 

3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące 

ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

ON 

„standardowy” 

Cena w zł brutto 

ON „o polepszonych 

właściwościach 

niskotemperaturowych” 

Cena w zł brutto 

Okres gwarancji i warunki 

płatności 

Termin wykonania 

zamówienia 

1. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

36-145 Widełka 869 

ul. Zglenickiego 44 

09-411 Płock 

ON Ekodiesel 

4 188,15 zł 

ON Arktyczny 2 

4 483,35 zł 

Wykonawca 

akceptuje warunki 

płatności  

i gwarancji określone 

przez 

Zamawiającego. 

Sukcesywnie  

w miarę potrzeb 

Zamawiającego,  

w okresie 12 

miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

2. 

 

PetroDom Paliwa Sp. z o.o.  

ul. Sidorska 61 

21-500 Biała Podlaska 

ON Ekodiesel 

4 261,95 zł 

ON Arktyczny 2 

4 440,30 zł 

Wykonawca 

akceptuje warunki 

płatności  

i gwarancji określone 

przez 

Zamawiającego. 

Sukcesywnie  

w miarę potrzeb 

Zamawiającego,  

w okresie 12 

miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

3. 

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 

80-718 Gdańsk 

ul. Elbląska 135 

ON 

Eurodiesel 

4 163,55 zł 

ON IZ-40 

4 467,36 zł 

Wykonawca 

akceptuje warunki 

płatności  

i gwarancji określone 

przez 

Zamawiającego. 

Sukcesywnie  

w miarę potrzeb 

Zamawiającego,  

w okresie 12 

miesięcy od dnia 

podpisania umowy 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej www.mzkkk.pl niniejszej informacji – zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przekazać w w/w terminie do 

sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu spółka z o.o. w sposób: 

1. Oryginały dokumentów przesłać na adres korespondencyjny Zamawiającego: Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu spółka z o.o., ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. 

2. Kopie/skany dokumentów przesłać na nr fax +48 77 483 35 91 lub na adres e-mail: 

sekretariat@mzkkk.pl (oryginały dokumentów należy przesłać niezwłocznie w sposób wskazany 

w pkt 1 powyżej). 

 

 
 

 

 

Otrzymują: 

1x strona internetowa www.mzkkk.pl 

1x 1aa 

 

 


