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Nr sprawy: ZP/340/2/08 
Znak: ZP/341/34/08 

Kamieńsk dn. 03.03.2008r. 

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Kamieńsku 
(Zakład budŜetowy powołany przez Urząd Miasta, nieposiadający osobowości prawnej) 

97- 360 Kamieńsk  ul. Wieluńska 50,  
nip:772-10-01-631, regon 590328019, 

woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 - 136 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

w trybie nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo 

zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)  
na dostawę paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego dla sprzętu transportowego i budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi. 

 
 
I. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowi ązkowe . 
 
II.  INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZ ĘCIU POSTĘPOWANIA. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zarejestrowane w  BZP Urzędu Zamówień 
Publicznych pod numerem 28277-2008 (www.portal.uzp.gov.pl.) , na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (www.bip.kamiensk.com.pl) i  powieszone na tablicy ogłoszeń w ZGK w 
Kamieńsku w dniu 11.02.2008r. 
 
III.  RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa. 
 
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla sprzętu transportowego i budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
- benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 500 l 
- olej napędowy w ilości 75 000 l 
- olej Lux w ilości 50 l 
- olej Lux 10 w ilości 50 l 
- olej Hipol  15F 85W/90 w ilości 200 l 
- olej Mobil One 0W/40 Disel w ilości 50 l 
- olej Mobil One 5W/50 Benzyn w ilości 20 l 
- olej mineralny Elf 15W/40 w ilości 50 l 
- olej mineralny Mobil Super 15W/40 w ilości 20 l 
- olej Superol CC w ilości 400 l 
- olej Superol CB w ilości 100 l 
- olej Superol CB 40 w ilości 100 l 
- olej hydrauliczny Boxol 26 w ilości 50 l 
- olej hydrauliczny Hipol ATF II D w ilości 100 l 
- olej hydrauliczny Hydrol L-HL 46 w ilości  200 l 
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- płyn hamulcowy R-3 w ilości 30 l 
- płyn hamulcowy Dot-3 w ilości 30 l 
- płyn hamulcowy Dot-4 w ilości 30 l 
- Tawot (smar) w ilości 400 kg. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych na produkty wyszczególnione wyŜej. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 23121100-2, 
przedmioty dodatkowe: 23111200-0, 23123100-6, 23123620-7, 23123650-6, 23123000-5. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu paliwa i akcesoriów 
paliwowych, jak równieŜ przesunięcia ilości jednego produktu na rzecz drugiego o tym 
samym parametrze. 
 
V.     INFORMACJA O CAŁKOWITEJ KO ŃCOWEJ WARTO ŚCI ZAMÓWIENIA 
(bez Vat) OBEJMUJĄCEJ WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA I CZ ĘŚCI: 247.715,20 zł. 
ogólna wartość netto.  
 
VI.      INFORMACJA O PROJEKCIE , PROGRAMIE FINANSO WANEGO ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. 
Zamówienie nie dotyczy projektu ani programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 
VII.     INFORMACJE O DACIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.03.2008r. 
 
 
VIII.  INFORMACJA O LICZBIE ZŁO śONYCH OFERT: złoŜono 2 oferty. 
 
 IX.      INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY.  
Wybrano ofertę najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów- 
100 pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego),  nie podlegającą odrzuceniu  
od wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od PPHU 
„EKO-OPAŁ” Wojciechowski Kazimierz  Brudzice ul. Wie luńska 70, 97-565 Lgota  
Wielka, nip: 772-126-18-52, regon: 590964577, kraj: Polska, województwo 
łódzkie, powiat radomszczański, strona internetowa: brak, tel. (044) 680-11-61, faks 
(044) 680-11-06 z ceną  247.715,20 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT =   
302.212,54 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: trzysta dwa tysiące dwieście dwanaście zł. 54/100.   
 
X.        INFORMACJA O OFERTACH NIE PODLEGAJ ĄCYCH ODRZUCENIU Z 
CENĄ NAJNIśSZĄ I NAJWY śSZĄ. 
Cena najtańszej oferty: 247.715,20 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 302.212,54 zł. 
ogólna wartość brutto. 
Cena najdroŜszej oferty: 261.516,20 zł.  ogólna wartość netto + 22% Vat = 319.049,76 zł. 
ogólna wartość brutto.  
 
 
 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 

 


