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Warszawa, 16.01.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

Do wszystkich zainteresowanych 

993200/271/IN - 35/20 

Dotyczy:  postępowania na „dostawę oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym 

Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie”, znak sprawy TZ/271/47/19. 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. W dniu 15.01.2020 r. o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na „dostawę 

oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS 

w Osuchowie”. 

2.  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT (brutto) 

wynosi: 1 545 741,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści 

jeden złotych 00/100). 

3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty w PLN 

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności  

 

1. 

Damo Plus Sp. o.o. Sp. 

komandytowa 

ul. Małszyce 2d/2e 

99-400 Łowicz 

1 316 478,79 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

2. 

Dębski Konrad 

„DEKOPAL” 96-200  

Rawa Mazowiecka 

Nowy Kurzeszyn 2B 

 

1 287 314,06 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

 

 

 Zgodnie z SIWZ 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 4.4.2.1. Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  – w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Powyższe oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy 

złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień 

Publicznych.  

 

3. 

MKAJ SKORUPA  

Sp. z o.o. 

ul. Traktorowa 109 

91-203 Łódź 

Adres  

do korespondencji: 

ul. Zgierska 57A 

95-070  

Aleksandrów Łódzki 

1 311 328,07 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

4. 

PETROJET Sp. z.o.o. 

26-670 Pionki 

Kieszek 52 

1 352 879,58 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

Zgodnie z SIWZ 

 

5. 

Firma Transportowo-

Handlowo-Usługowa 

„EURO-DOREX” Spółka 

jawna  

B.K. Czechowscy, D.A. 

Zglec 

ul. Sienkiewicza 7 

07-200 Wyszków 

1 295 105,64 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

Zgodnie z SIWZ 

 

6. 

„ARAN” Sp. z.o.o. w 

Wyszkowie Spółka 

komandytowa 

ul. Serocka 39 

07-200 Wyszków 

1 294 230,60 zł 

od dnia zawarcia umowy 

jednak nie wcześniej niż 

od 01.05.2020 r. do 

30.04.2022 r. lub do 

wyczerpania środków 

z  umowy, w zależności 

które ze zdarzeń wystąpi 

pierwsze. 

Zgodnie z SIWZ 

 


