
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 -
2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Planetorza 52

1.5.2.) Miejscowość: Cisek

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-253

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774871172

1.5.8.) Numer faksu: 774871140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@cisek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 -
2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28054352-2b34-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284462
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002848/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2021r. do
30 czerwca 2022r.

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: 2021/BZP 00236985/01

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: ZPD.271.2.3.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 438080,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego
wymagania określone w normie PN-C-96024:2020-2012, zwanego dalej „olejem opałowym” do
placówek Gminy Cisek: Gminne Przedszkole w Cisku, Cisek ul. Harcerska 9 w ilości nie więcej
niż - 10.000 litrów, PSP w Łanach, Łany ul. Główna 98a w ilości nie więcej niż - 20.000 litrów,
PSP w Roszowickim Lesie, Roszowicki Las ul. Szkolna 12 w ilości nie więcej niż - 10.000 litrów,
PSP w Cisku /w tym hala sportowa/, Cisek ul. Planetorza 21 w ilości nie więcej niż - 40.000
litrów, Budynek Urzędu Gminy Cisek, Cisek ul. Planetorza 52 w ilości nie więcej niż - 17.000
litrów, Budynek Ośrodka Zdrowia w Cisku, Cisek ul. Harcerska 2 w ilości nie więcej niż - 10.000
litrów, Budynek Wielofunkcyjny w Łanach, Łany ul. Główna 96b w ilości nie więcej niż - 15.000
litrów, Budynek komunalny, Kobylice ul. Raciborska 27 w ilości nie więcej niż - 6.000 litrów,
Gminny Ośrodek Kultury/Remiza OSP, Cisek ul. Planetorza 30 w ilości nie więcej niż - 20.000
litrów, łącznie w ilości nie więcej niż 148.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia zakresu dostaw w przypadku zaistnienia okoliczności na które zamawiający nie ma
wpływu. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez
zamawiającego mniejszej ilości dostaw niż te które zostały określone w przedmiocie
zamówienia. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla
olejów określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz. U. z 2016r. poz.2008), oraz
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odpowiednio normy PN-C-96024:2020-12.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 577200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 594960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 577200,00 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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROSPED PALIWA Sp. z o.o.
Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6262859519

7.3.3) Ulica: ul. Dworska 6

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 577200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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