
Ogłoszenie nr 500111574-N-2018 z dnia 20-05-2018 r. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi: Dostawa oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele

grzewcze
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 539201-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Krajowy numer identyfikacyjny 32972800000, ul. ul. Stadionowa  , 
19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (+48) 87 615 06 41, e-mail 
dyrektor@osirgoldap.pl, faks (+48) 87 615 06 41. 
Adres strony internetowej (url): www.osir.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele grzewcze 
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: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele 
grzewcze od dnia 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r., wg. zapotrzebowania zamawiającego wynoszącego około 
170 000 l, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 
2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 
i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1547). Powyższa 
ilość jest ilością szacunkową, wskazaną jedynie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, a ilości zakupione 
przez Zamawiającego, w okresie realizacji umowy, nie muszą ich pokrywać. Zamawiający gwarantuje, iż 
zakupi od Wykonawcy co najmniej 50% łącznej ilości litrów paliwa podaną przez Zamawiającego. Dostawy 
oleju napędowego (opałowego) z przeznaczeniem na cele grzewcze muszą odbywać się przy użyciu 
specjalistycznych środków transportu posiadających aktualne badania techniczne i atesty oraz wyposażone w
legalizowany licznik przepompowywanego oleju oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego 
przepompowywania oleju do zbiorników. Dostawy odbywać się będą na żądanie Zamawiającego, o czym 
Wykonawca zostanie powiadomiony faksem lub telefonicznie, co najmniej dwa dni przed wymaganą 
dostawą z określeniem ilości danej partii dostawy. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od warunków 
pogodowych i rzeczywistych potrzeb. Zamawiający posiada dwie kotłownie zlokalizowane w Kompleksie 
Sportowo – Rekreacyjnym w Gołdapi (ul. Partyzantów 31A) oraz w Centrum Edukacyjnym w Gołdapi 
(ul.Partyzantów 31). Zamawiający informuje, że określona w niniejszym zamówieniu ilość oleju 
napędowego grzewczego (opałowego) jest ilością prognozowaną. Zamawiający przy dostawie oleju 
napędowego grzewczego (opałowego) każdorazowo będzie żądał świadectwa jakości na dostarczoną partię 
oleju opałowego. Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów, 
adresy poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy lub przerwania jej realizacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wzrostu cen
oleju napędowego grzewczego u producenta powyżej wartości 2,80 zł/l brutto. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 09124100-8
Dodatkowe kody CPV: 09135100-5 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 396100.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
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
Nazwa wykonawcy: AUTO-MYJNIA Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam 
Kozłowski 
Email wykonawcy: auto_myjnia@onet.eu 
Adres pocztowy: Aleje Lipowe 1D 
Kod pocztowy: 19-400 
Miejscowość: Olecko 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ 
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 491300.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 491300.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 494700.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie
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) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami. 


