
Zamawiający: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób               Jarosław, dnia 10 czerwca 2020 r. 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 
tel: 16 6215378  fax: 16 6210243 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

 

 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie 

zamówienia pn. Zakup oleju napędowego do samochodów służbowych Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. 

Znak sprawy: PSONI/DP/2130-2/1226/20. 

 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 

zawiadamia, że: 

1. Otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 

13 czerwca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

Część I – 255 471,00 zł (brutto), słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt jeden złoty 00/100 

Część II – 42 859,35 zł (brutto), słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt 

dziewięć złotych 35/100. 

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

 

Część I 

 

Nr 

oferty 

Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

Cena 

brutto 

(zł) 

Procent 

upustu na  

1 litr paliwa  

Termin 

wykonania 

zamówienia  

Warunki 

płatności 

3 FUNDACJA POMOCY 

EDUKACYJNEJ DLA 

MŁODZIEŻY im. Heleny  

i Tadeusza Zielińskich 

ul. Zielińskiego 4 

37-500 Jarosław 

250 480,00 3,8 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

 

 



Część II 

 

Nr 

oferty 

Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

Cena 

brutto 

(zł) 

Procent 

upustu na  

1 litr paliwa 

Termin 

wykonania 

zamówienia  

Warunki 

płatności 

1 FHU OIL GAS 

Urszula Stachów 

ul. Zielona 4C 

37-630 Oleszyce 

45 540,00 0,8 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

2 Paweł Niżnik i Wspólnicy 

sp.k. 

Gorzyce 325, 37-204 

Tryńcza 

43 125,00 1 zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

zgodnie  

z istotnymi 

postanowieniami 

umowy 

 

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do  

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
 

 

 

 

 

 


