
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana!izacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
lx wydział Gospoda!;? 

l,r%t3?3J[;f"tru 
Sądowego

NlP 611-02041-61
Kapitał zakładowy:224 341 000,00

REGoN 230179280

Jelenia Góra, 29.0I.20L4r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFBRTY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o., Plac Piastowski 2l, 58-560

Jelenia Góra informuje, żp w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o numerze referencyjnym TDV32ll1l20l4 dotyczącego zńańa pn. ,,Dostawa paliw płynnych na potrzeby

pWiK ,,W6DNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze" zgodnie z Zarządzeńetrl Wewnętrznym Nr 48012012 z dńa

2 kwietnia 2012 roku Prezssa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,WODMK"

Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofeĘ:

Ofeńa nr 2

p,H.U ,MULLER ts.H.R MIILLE& U.JARoSZ Sp, j. ul. 1 l\{aja 82a, 58-530 Kowary

Zaoferowana cena za realizasję przedmiotu zamówienia:

dla części I olej naoedowy:

2511 2I9,5I zł netto plus podatek VAT 23% co stanowi łącznie 309 000,00 zł brutto

cena jednostkowa brutto 523 złl1l', zaaferowmy rŃat I,SYo

Oferta uzyskała 99,54 pkt. przy zastosowan).m krPeńum:

l) cena 1 litra oleju napędowego ON- waga kryteriun 40%
2) wysokośó upustu w oń od ceny brutto 1 litra paliw-waga kry,teńum 60%

dla części II benąyna bezołowiowa:

4I I38,2I zł netto plus podatek VAT 23% co stanowi łącznie 50 600,00 zł brutto

cenajednostkowa brulto 5,I4 ńlll" zaoferowany rabat 1,50lo

Oferta uzyskała 99,61 pkt. przy zastosowanym kryterium:

1) cena 1 litra benzyny Pb 95 - waga krYerium 40%
2) wysokość upustu w Yo od ceny brutto 1 litra paliw - waga kryterium 60%



pozo stał ę złożone oferty :

Ofeńa nr 3

Miejski Zalład Komunikaryjrry Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowanacenazarealizacjęprzedmiotuzamówienia:

dla części I olej napędowy:

253 658,54 zł netto plus podatek VAT 23% co stanowi łącznie 3 12 000,00 zł brutto

cenajednostkowa brutto 5,20 zUll. zaoferowany rabat}%o

Oferta lzy skńa 3 9,7 7 pkt. przy zasto sowanym kryterium :

l) cena 1 litra oleju napędowego ON- waga kryterium 40%
2) wysokość upustu w oń od ceny brutto l litra paliw-waga kryterium 60Yo

Ofeńa nr 1

,,PIEPRZYK" Aleksander Pieprryk, ul. Sarnowska I&a,63-900 Rawicz

Zaofęr owana cena za realizacj ę przedmiofu zamówienia :

dla części I olej napędowy:

250 243,90 ńnetto plus podatek VAT 23% co stanowiłącznie 307 800,00 ń brutto

cena jednostkowa brutto 5,17 ń/ Il, zaoferowany rabat 0,7Yo

Oferta uzyskała 68,00 pkt. przy zastosowanym kryterium:

l) cena 1 litra oleju napędowego ON- waga krYerium 40%
2) wysokość upustu w Yo od ceny brutto 1 litra paliw-wagal<rYerium 60%

dla części II benąvna bezołowiowa:

41 056,9l ńnetto plus podatek VAT 23% co stanowiłącznie 50 500,00 ńbrutto

cena jednostkowa brutto 5,09 ń / Il, zaoferowany rabat 0,7Yo

Oferta uzyskńa 68,00 pkt. przy zastosowanym kryterium:

1) cena l litrabenzyny Pb 95 -wagakryterium 40%
2) wysokość upustu w Yo od ceny brutto 1 litra paliw - waga kryerium 60%
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