
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa paliw płynnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowicka@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliw płynnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-558414fd-76b9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024136/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483096
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WO.242.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 336862,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego
sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) 
Część 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w
Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie 08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 – w ilości: Olej
napędowy: 13 500 litrów, benzyna bezołowiowa 
PB 95: 2 000 litrów. 
2. Odległość stacji paliw od Służby Drogowej dla części 1 określa się max. do 20 km.
3. Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w
planowanej wysokości do 5% wartości umownej netto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki
zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni 
i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji
transakcji. 
4. Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe.
Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 1, pobierane będzie w oznakowane pojemniki
Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
5. Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych
pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).

6. Postanowienia dodatkowe dotyczące użytkowania kart paliwowych:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych
nie będących służbowymi kartami płatniczymi w rozumieniu art. 247 ust 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 tj. ), na poniższych zasadach; 
2) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wydaniem kart, ich aktualizacją, zamianą w przypadku
ich utraty lub zniszczenia, zmianą danych na karcie oraz dostarczeniem kart.
3) Termin ważności karty ustala się na okres obowiązywania niniejszej umowy.
4) Karty powinny być wydane i dostarczone Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
5) Aktualizacja kart lub wydania kolejnych egzemplarzy kart będzie realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia stosownego
wniosku.
6) W przypadku utraty karty lub jej zniszczenia, Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie
telefonicznie lub email, który dokona blokady realizacji zakupów z użyciem tej karty.
7) Odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą przez osobę nie uprawnioną, po upływie 
24 h od momentu powiadomienia o jej utracie, przechodzi na Wykonawcę.
8) Wykonawca po podpisaniu umowy zapewni Zamawiającemu dostęp do danych, dotyczących transakcji realizowanych w
ramach umowy. Dane te obejmują co najmniej datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych asortymentów.
9) W przypadku braku z przyczyn technicznych możliwości użycia kart, realizacja transakcji powinna być potwierdzona
stosownym dokumentem.
10) Do każdego pojazdu zostanie wystawiona karta paliwowa z oznaczeniem numeru rejestracyjnego.
11) Dla drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 1, zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie 08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, zostanie wystawiona dodatkowa karta
paliwowa (w ilości 1 szt. na każde zadanie) bez oznaczenia numeru rejestracyjnego.
7. Wykonawca będzie realizował zakupy paliw w ramach limitów przyznanych Zamawiającemu na kartach paliwowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów

4.5.5.) Wartość części: 126981,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego
sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00075080/01 z dnia 2023-02-01

2023-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



Część 2 – tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Służby
Drogowej w Trojanowie – w ilości: Olej napędowy: 7 700 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 300 litrów. 
2. Odległość stacji paliw od Służby Drogowej dla części 2 określa się max. do 20 km.
3. Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w
planowanej wysokości do 5% wartości umownej netto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki
zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach
aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji. 
4. Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe.
Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 2, pobierane będzie w oznakowane pojemniki
Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
5. Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych
pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).

6. Postanowienia dodatkowe dotyczące użytkowania kart paliwowych:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych
nie będących służbowymi kartami płatniczymi w rozumieniu art. 247 ust 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 tj. ), na poniższych zasadach; 
2) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wydaniem kart, ich aktualizacją, zamianą w przypadku
ich utraty lub zniszczenia, zmianą danych na karcie oraz dostarczeniem kart.
3) Termin ważności karty ustala się na okres obowiązywania niniejszej umowy.
4) Karty powinny być wydane i dostarczone Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
5) Aktualizacja kart lub wydania kolejnych egzemplarzy kart będzie realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia stosownego
wniosku.
6) W przypadku utraty karty lub jej zniszczenia, Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie
telefonicznie lub email ,który dokona blokady realizacji zakupów z użyciem tej karty.
7) Odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą przez osobę nie uprawnioną, po upływie 
24 h od momentu powiadomienia o jej utracie, przechodzi na Wykonawcę.
8) Wykonawca po podpisaniu umowy zapewni Zamawiającemu dostęp do danych, dotyczących transakcji realizowanych w
ramach umowy. Dane te obejmują co najmniej datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych asortymentów.
9) W przypadku braku z przyczyn technicznych możliwości użycia kart, realizacja transakcji powinna być potwierdzona
stosownym dokumentem.
10) Do każdego pojazdu zostanie wystawiona karta paliwowa z oznaczeniem numeru rejestracyjnego.
11) Dla drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 2, zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowej w
Trojanowie, zostanie wystawiona dodatkowa karta paliwowa (w ilości 1 szt. na każde zadanie) bez oznaczenia numeru
rejestracyjnego.
7. Wykonawca będzie realizował zakupy paliw w ramach limitów przyznanych Zamawiającemu na kartach paliwowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów

4.5.5.) Wartość części: 80478,09 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego
sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) 
Część 3 – tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Służby
Drogowo - Mostowej w Maciejowicach – w ilości: Olej napędowy: 9 900 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 400 litrów. 
2. Odległość stacji paliw od Służby Drogowej dla części 3 określa się max. do 20 km.
3. Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w
planowanej wysokości do 5% wartości umownej netto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki
zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach
aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji. 
4. Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe.
Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 3, pobierane będzie w oznakowane pojemniki
Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
5. Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych
pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).

6. Postanowienia dodatkowe dotyczące użytkowania kart paliwowych:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych
nie będących służbowymi kartami płatniczymi w rozumieniu art. 247 ust 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 tj. ), na poniższych zasadach; 
2) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wydaniem kart, ich aktualizacją, zamianą w przypadku
ich utraty lub zniszczenia, zmianą danych na karcie oraz dostarczeniem kart.
3) Termin ważności karty ustala się na okres obowiązywania niniejszej umowy.
4) Karty powinny być wydane i dostarczone Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
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5) Aktualizacja kart lub wydania kolejnych egzemplarzy kart będzie realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia stosownego
wniosku.
6) W przypadku utraty karty lub jej zniszczenia, Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie
telefonicznie lub email, który dokona blokady realizacji zakupów z użyciem tej karty.
7) Odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą przez osobę nie uprawnioną, po upływie 
24 h od momentu powiadomienia o jej utracie, przechodzi na Wykonawcę.
8) Wykonawca po podpisaniu umowy zapewni Zamawiającemu dostęp do danych, dotyczących transakcji realizowanych w
ramach umowy. Dane te obejmują co najmniej datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych asortymentów.
9) W przypadku braku z przyczyn technicznych możliwości użycia kart, realizacja transakcji powinna być potwierdzona
stosownym dokumentem.
10) Do każdego pojazdu zostanie wystawiona karta paliwowa z oznaczeniem numeru rejestracyjnego.
11) Dla drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do części 3, zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo - Mostowej
w Maciejowicach, zostanie wystawiona dodatkowa karta paliwowa (w ilości 1 szt. na każde zadanie) bez oznaczenia numeru
rejestracyjnego.
7. Wykonawca będzie realizował zakupy paliw w ramach limitów przyznanych Zamawiającemu na kartach paliwowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów

4.5.5.) Wartość części: 99043,56 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Służby Drogowej w Trojanowie – w
ilości: 4 800 litrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09130000-9 - Ropa naftowa i destylaty

4.5.5.) Wartość części: 30360,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137150,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137150,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137150,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROJET Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142428908

7.3.4) Miejscowość: Kieszek 52

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137150,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85705,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85705,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85705,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. ASCAR s.c. Artur Stoń, Adam Stoń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141573353

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00075080/01 z dnia 2023-02-01

2023-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85705,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30287,52 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30287,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30287,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROJET Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142428908

7.3.4) Miejscowość: Kieszek 52

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30287,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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