
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa oleju opałowego lekkiego do czterech kotłowni należących do zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230365278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowiańska 8

1.5.2.) Miejscowość: Bogatynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-920

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 075 77 32 548

1.5.8.) Numer faksu: 075 77 32 548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbsbogatynia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tbsbogatynia.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://tbsbogatynia.com.pl/index.php/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa oleju opałowego lekkiego do czterech kotłowni należących do zamawiającego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaea9c0f-8176-11eb-86b1-a64936a8669f

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015427/13

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2021/ZOP/2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego do 4 kotłowni
należących do zamawiającego zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia w miejscowościach:
Bogatynia - 1 kotłownia, Opolno Zdrój - 2 kotłownie, Porajów - 1 kotłownia, w ilości około 110000
litrów łącznie. Wymagania co do oleju zostały określone w SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz
wyładunek oleju. 
4. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy
każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.
5. Realizacja dostaw w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
6. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 7.30 (rozpoczęcie
wyładunku) do 14.30 (zakończenie wyładunku). 
7. Przewidywane ilości jednorazowego zamówienia: maksymalnie do 18 000 litrów. 
8. Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju. W
przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z
winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty jej naprawy. 9. Rozliczenie następować
będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy
obliczona będzie, jako
iloczyn objętości oleju wg wskazań licznika dystrybucyjnego oraz ceny jednostkowej za 1 litr
oleju. 
10. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Trwające problemy techniczne związane z aktywacją konta EPUAP spowodowały istotną
zmianę w przedmiocie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje
unieważnione. Postępowanie zostanie ogłoszone na nowo po eliminacji problemów
technicznych i aktywacji konta EPUAP.

SEKCJA VI OFERTY
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SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
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