
Informacja z otwarcia ofert 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Sprzedaż i dostawę paliw płynnych” 

 

W dniu 05.05.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie MZK Sp. z o. o. w Żaganiu, przy ul. Młynarskiej 6, 68-

100 Żagań, komisja przetargowa w składzie: 

1. Mariusz Gola – przewodniczący 

2. Halina Zatorska – sekretarz 

3. Regina Ostrowska – członek 

dokonała otwarcia ofert złożonych przez Dostawców do dnia 05.05.2017r. do godz. 10.00, 

uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

zamówienia w kwocie: 14.175.000,00zł netto, zamieszczonego na stronie internetowej 

www.mzk.zagan.pl, a także w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie 

danych TED jako zamówienie nr 2017/S 056-104569. 

 

1. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert tj. 05.05.2017r., do godz. 10 

wpłynęły 3 oferty. 

2. W sesji otwarcia uczestniczył przedstawiciel Dostawcy: 

a) Urbański Kamil. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że 

Odbiorca przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę netto 14.175.000,00zł. 

4. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności Dostawców podczas posiedzenia. 

Po otwarciu ofert Przewodniczący komisji podał następujące informacje: 

- nazwę i adresy Dostawców, 

- cenę ofertową. 

        5.   Ofertę złożyli następujący Dostawcy: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

Dostawcy 

Oferowana 
cena netto 

PKN 
Orlen(plus/
minus) za 
1m

3 
(wg 

SIWZ) ON 

Oferowana 
cena netto 

PKN 
Orlen(plus/
minus) za 
1m

3 
(wg 

SIWZ) Pb95 

Łączna 
wartość 
brutto 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1. Spółka Jawna T&J 
Tyrakowski, Jachnik 
63-220 Kotlin, ul. 

3324,67 3444,67 16.549.256,40 48h od 
złożenia 
zamówienia 

30 dni od 
daty 
otrzymania 

http://www.mzk.zagan.pl/


Sławoszewska 2b faktury 

2. PETROJET Sp. z o. o.  
Kieszek 52, 26-670 
Pionki 

3438,00 3519,00 17.044.479,00 Do 48h od 
złożenia 
zamówienia 

30 dni od 
daty 
otrzymania 
faktury 

3. ORLEN Paliwa z 
siedzibą w Widełce, 
36-145 Widełka 869 

3336,00 3448,00 16.592.208,00 48h od 
złożenia 
zamówienia 

30 dni od 
daty 
otrzymania 
faktury 

 

6. Dostawcy uczestniczący w sesji otwarcia ofert nie zgłosili zastrzeżeń z przebiegu posiedzenia. 

7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. 

 


