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                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą,  Zamawiający 

przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw płynnych w formie 

tankowania bezgotówkowego dla samochodów użytkowanych przez  Powiatową Stację 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.  

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 

283 000,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące 00/100). 

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 grudnia 2018 r. do godziny 11:00  złożono 2 

oferty - zgodnie z załącznikiem do informacji. 

3. Jednocześnie informuję, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

(informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczenie można sporządzić zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

           Z poważaniem 

Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

      Maria Napieracz

mailto:pspr@pogotowie-mielec.pl
http://www.pogotowie-mielec.pl/


Załącznik do informacji z otwarcia ofert 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT  

ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. 

 

„Dostawa paliw płynnych w formie tankowania bezgotówkowego dla samochodów użytkowanych przez  Powiatową Stację Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” 

5/PSPR SPZ/PN/2018 

 

L.p. 
Nazwy (firmy) 
wykonawców  
oraz adresy 

Cena ofertowa 
brutto 

Opust cenowy Termin realizacji Termin płatności 
Warunki 
płatności 

1. 

REG BENZ  

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. 

ul. Legionów 80 

39-300 Mielec 

281 285,50 zł 4,10 % 
Zamówienie należy 

realizować 

sukcesywnie w 

okresie 12 

miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

45 dni 

Zgodnie ze wzorem 

umowy (Płatność za 

paliwo w formie 

bezgotówkowej. 

Faktury VAT 

wystawiane będą 2 

razy w miesiącu, za 

okres od 1 dnia do 15 

dnia oraz za okres od 

16 dnia do ostatniego 

dnia danego miesiąca 

kalendarzowego, wraz 

z zestawieniem 

transakcji dokonanych 

w danym okresie 

rozliczeniowym.) 

2. 

Firma Transportowo-

Usługowo-Handlowa  

MAX TRANS Jacek Puzio 

Trześń 302 

39-331 Chorzelów  

270 441,00 zł 3,60 % 14 dni 

 

 


