
Ogłoszenie nr 107609 - 2017 z dnia 2017-07-13 r. 
Skórcz: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. w Skórczu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 512527-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 19152603000000, ul. ul. Spacerowa  13, 83220   Skórcz, państwo Polska, woj. 
pomorskie, tel. 585 825 185, faks 585 825 185, e-mail tbs.skorcz@interia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka z o. o. ze 100% udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w Skórczu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
TBS.271.1.1201
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Oferowany olej opałowy musi spełniać 
wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 14.12.2016 r poz. 2008 w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 
olejów oraz instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe b) Miejsca 
dostaw: budynek przy ul. Ogrodowej 3 w Skórczu – 3 zbiorniki o pojemności 2 000 l budynek przy 
ul. Wojska Polskiego 17- 8 zbiorników o pojemności 1 000 l c) Dostawy do poszczególnych 
kotłowni będą uzależnione od faktycznego zapotrzebowania. Dostawy będą odbywać się 
sukcesywnie wg zasad określonych we wzorze umowy. d) Zamawiający przewiduje dostawy nie 
mniejsze niż 70 000 l, lecz w przypadkach uzasadnionych zastrzega sobie dostawy mniejszej ilości. 
e) Zamawiający, zakupiony olej opałowy będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów 
grzewczych f) Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz 
wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie 
wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik wskazujący dostarczana ilość oleju. g) Do 
każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione 
przez producenta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV: 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT243600.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 



Paweł Hallman E.P.T. MASTER Sp. z o. o.,  biuro@eptmaster.pl,  ul.Gdańska 60 ,  83-022,  Suchy 
Dąb,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299628,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299628,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304056,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie           na podstawie art.      ustawy Pzp.   

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 


