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               Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz 
olejów do magazynów WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17, rozstrzygnęła przetarg dokonując 
wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części.

Do dnia 15.03.2011 r. do godz. 09:00 wpłynęło 06 ofert na wszystkie części.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami dokonała ich  wnikliwej analizy i oceny,  uznając złożone 
nw oferty jako najkorzystniejsze ocenione zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ:

Część I – Pb-98 – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 3 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część I została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,52 pkt

żadna z ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część II – Pb-95 – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 3 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część II została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,85 pkt

żadna z ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część III – ON – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 3 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o. o. , 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44,
                Biuro Terenowe ORLEN PertoProfit Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce
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                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część III została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 2 - PetroDom – EKO Domański  Sp. J., ul. Sidorska 59 G, 21-500 Biała Podlaska
                        – oferta otrzymała 99,88 pkt

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część IV – gaz propan-butan LPG – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 4 - BARTER   S. A. , ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok  
                       – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część IV zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta Nr 6 - Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna „MAR -ROM”,  
                      Dobrut 18 B, 26-505 Orońsko 
                      – oferta otrzymała 92,40 pkt
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.
Natomiast oferta złożona przez firmę PetroDom – EKO Domański   Sp. J.   ul. Sidorska 59 G, 
21-500 Biała Podlaska została w części IV tj. dostawę gazu propan-butan LPG odrzucona na podstawie 
art  89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust. 6 ustawy Pzp,  ponieważ Wykonawca złożył ofertę dodatkową z  
ceną wyższą niż cena zaoferowana w  pierwotnie  złożonej ofercie.   

Część V – oleje – wpłynęły 2 oferty.
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Modex – Oil, ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn
                         – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część V została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 5 – Platinum Oil Sp. z o. o.,  ul. Zemborzycka 116 B,  20-445 Lublin
                        – oferta otrzymała 99,72 pkt
żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

O terminie zawarcia umowy wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:   (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................
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