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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 „Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju opałowego do kotła c.o. 

 
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi: 
 

3.870.000,00 złotych netto 
 
 
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert: 
  
F.T.H.U. EURO-DOREX SP.J. B.K. CZECHOWSCY, D.A. ZGLEC 
07-200 WYSZKÓW, HENRYKA SIENKIEWICZA 7 
Marża (opust) dostawcy 1 dm3 O.N.= -185,00 zł netto / O.N. arktyczny= -82,00 zł netto 
O.O. = -165,00 zł netto 
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto 2 632 366,00 zł 
(słownie dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć zł zero 
groszy) 
Natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 % wynosi kwotę 
brutto 3 237 810,18zł (słownie trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy 
osiemset dziesięć złotych osiemnaście groszy 
termin płatności 30 dni 
czas realizacji 24 godzin, od zamówienia telefonicznego 
 
"ARAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka komandytowa 
07-200 Wyszków, ul. Serocka 39 
Marża (opust) dostawcy 1 dm3 O.N. = -0,21 zł netto / O.N. arktyczny = -0,05 zł netto O.O. 
= -0,15 zł netto 
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto: 2 622 560,00 zł 
(słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych zero 
groszy) 
Natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi kwotę brutto: 
3 225 748,80 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset 
czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy)  
termin płatności: 21 dni 
czas realizacji 24 godzin, od zamówienia telefonicznego  
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PETROJET SP. ZO.O. 
26-670 PIONKI, KIESZEK 52 
Marża (opust) dostawcy 1 dm3 O.N.= -0,24 zł netto / O.N. arktyczny= -0,12 zł netto O.O. 
= -0,18 zł netto 
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto 2 607 900,00 zł 
(słownie dwa miliony sześćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 zł 
Natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi kwotę brutto 
3 207 717,00 zł (słownie trzy miliony dwieście siedem tysięcy siedemset siedemnaście 
złotych 00/100) 
termin płatności 21 dni 
czas realizacji 24 godzin, od zamówienia telefonicznego 
 
 
 


