
Numer sprawy: NM/ZP.04/20/04/12.      Włocławek 24.07.2012 r. 
 
 

Zawiadomienia o uniewaŜnieniu postępowania Nr NM/ZP.04/20/04/12. 
na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 
ze zm.) informuje o uniewaŜnieniu postępowania Nr NM/ZP.04/20/04/12. prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyŜej kwot określonych w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp na:  
„Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”  
z podziałem na zadania: 
Zadanie Nr 1 Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy 

ul. Komunalnej 4 
Zadanie Nr 2 Dostawa oleju napędowego do RZUOK w Machnaczu, 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp tj. nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 
 

Uzasadnienie 

W przedmiotowym postępowaniu na: 
- Zadanie Nr 1 Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej 
 przy ul. Komunalnej 4 zostały złoŜone dwie oferty  
- Zadanie Nr 2 Dostawa oleju napędowego do RZUOK w Machnaczu została złoŜona jedna oferta. 
 
Wykaz i ocena ofert złoŜonych w postępowaniu na Zadanie Nr 1: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Streszczenie spełnienia 
warunków udziału  
w postępowaniu  

i oceny ofert 

Cena oferty  

Punktacja 
oferty wg 
kryterium  

cena - 100% 

1 
PHU MARES Sp. z o.o. 
ul. Zielna 47 
87-800 Włocławek 

Wykonawca nie spełnia 
warunków udziału  
w postępowaniu,  
oferta podlega 

odrzuceniu 

1.331.200,00 zł ------- 

2 
PETROMAN II Sp. z o.o. 
Parcele 54 
87-890 Lubraniec 

Wykonawca nie spełnia 
warunków udziału  
w postępowaniu,  
oferta podlega 

odrzuceniu 

1.331.200,00 zł -------- 

 
Wykaz i ocena ofert złoŜonych w postępowaniu na Zadanie Nr 2: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Streszczenie spełnienia 
warunków udziału  
w postępowaniu  

i oceny ofert 

Cena oferty  

Punktacja 
oferty wg 
kryterium  

cena - 100% 

2 
PETROMAN II Sp. z o.o. 
Parcele 54 
87-890 Lubraniec 

Wykonawca nie spełnia 
warunków udziału  
w postępowaniu,  
oferta podlega 

odrzuceniu 

336.050,00 zł -------- 



Informujemy, iŜ zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia uniewaŜnia się, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej 
oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziau  
w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3.  
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła Ŝadna ofert niepodlegajaca odrzuceniu, w związku  
z powyŜszym zachodzi przesłanka uniewaŜnienia postępowania na w/w podstawie prawnej. 
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