
 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniŜej 60.000 euro na „dostawę paliw płynnych 

dla samochodów, ciągnika i urządzeń mechanicznych 
Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu” 

 
 
 
 
 
 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 23 października 2006 r. 

zostały zakończone prace komisji przetargowej  powołanej do przeprowadzenia postępowania 

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 

60.000 euro na „zakup i dostawę znaków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w 

Grudziądzu”. 

 
W postępowaniu złoŜono 3 oferty : 

1) „RAWBUD” Rawicz Sp. Z o.o. Masłowo k. Rawicza, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz za 

cenę brutto 23.033,73 zł 

2) P.P.U.H. „ERPLAST” Krzysztof Rymer Z.P.Ch. ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, za 

cenę brutto 38.703,28 zł 

3) TIOMAN s.c. Grzegorz Kończalski, ElŜbieta Kończalska, ul. Świętopełka 15/23, 87-100 

Toruń, za cenę brutto 20.722,92 zł. 

 

Na wykonawcę zamówienia wybrano ofertę firmy TIOMAN s.c. Grzegorz Kończalski, 

ElŜbieta Kończalska, ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń za cenę brutto 20.722,92 zł 

poniewaŜ była najkorzystniejsza oraz spełniała wszystkie wymogi siwz. 

 
 
 
 

      Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 

 
 
 
 
 



 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniŜej 60.000 euro na „dostawę paliw płynnych 

dla samochodów, ciągnika i urządzeń mechanicznych 
Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu” 

 
 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 29 listopada 2006 r. 
zostały zakończone prace komisji przetargowej  powołanej do przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 
60.000 euro na „dostawę paliw płynnych dla samochodów, ciągnika i urządzeń 
mechanicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu”. 
 
W postępowaniu złoŜono 2 oferty na poszczególne zadania: 

Zadanie nr 1 : dostawa benzyny bezołowiowej w ilości do 1740 l 

4) Stacja Paliw Zygmunt Henclik & Kazimierz śołnowski,  Kłódka, 86-306 Grudziądz 8, za 

cenę 3,61 zł brutto za 1litr 

5) p.p.u.p. Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gajowa 

99, 85-700 Bydgoszcz, za cenę 3,95 zł brutto za 1litr 

Oferta Stacji Paliw Z.Henclik & K.śołnowski, Kłódka, 86-306 Grudziądz 8 została odrzucona 

na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ nie spełniała 

warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 16 specyfikacji cena 1 litra paliwa podana 

w ofercie powinna być równa średniej cenie za 1 litr paliwa z ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złoŜenia oferty. Jednak ze złoŜonych dokumentów wynikało, Ŝe ceny 

te były róŜne. 

Na wykonawcę zadania nr 1 wybrano ofertę Poczty Polskiej Centrum Logistyki w 

Bydgoszczy, ul. Gajowa 99 za cenę 3,95 zł brutto za 1 l. paliwa poniewaŜ była 

najkorzystniejsza oraz spełniała wszystkie wymogi siwz. 

 

Zadanie nr 2 : dostawa oleju napędowego w ilości do 13.636 l. 

1) Stacja Paliw Zygmunt Henclik & Kazimierz śołnowski,  Kłódka, 86-306 Grudziądz 8, za 

cenę 3,61 zł brutto za 1litr 

2) p.p.u.p. Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gajowa 

99, 85-700 Bydgoszcz, za cenę 3,74 zł brutto za 1litr 

Oferta Stacji Paliw Z.Henclik & K.śołnowski, Kłódka, 86-306 Grudziądz 8 została odrzucona 

na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ nie spełniała 

warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 16 specyfikacji cena 1 litra paliwa podana 



w ofercie powinna być równa średniej cenie za 1 litr paliwa z ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złoŜenia oferty. Jednak ze złoŜonych dokumentów wynikało, Ŝe ceny 

te były róŜne. 

Na wykonawcę zadania nr 1 wybrano ofertę Poczty Polskiej Centrum Logistyki w 

Bydgoszczy, ul. Gajowa 99 za cenę 3,74 zł brutto za 1 l. paliwa poniewaŜ była 

najkorzystniejsza oraz spełniała wszystkie wymogi siwz. 

 

Zadanie nr 3 : dostawa gazu płynnego w ilości do 3.238 l. 

1) Stacja Paliw Zygmunt Henclik & Kazimierz śołnowski, Kłódka, 86-306 Grudziądz 8, za 

cenę 1,92 zł brutto za 1litr 

Oferta została odrzucona z powodów opisanych wyŜej. 

Na zadanie nr 3 nie wybrano wykonawcy. 

 

 

 

 

      Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grudziądz, 14.12.2006 r. 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniŜej 60.000 euro na „dostawę gazu płynnego 

dla samochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu” 

 

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 11 grudnia 2006 r. zostały 

zakończone prace komisji przetargowej  powołanej do przeprowadzenia postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 

60.000 euro na „dostawę gazu płynnego dla samochodów Powiatowego Zarządu Dróg w 

Grudziądzu”. 

 

W postępowaniu nie złoŜono Ŝadnej oferty. 

 

 

 

 

 

 

      Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grudziądz, 28.12.2006 r. 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania  

o zamówienie publiczne z wolnej ręki 

o wartości poniŜej 60.000 euro na „dostawę gazu płynnego 

dla samochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu” 

 

 

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 20 grudnia 2006 r. zostały 

zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o 

zamówienie publiczne z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniŜej 60.000 euro na „dostawę 

gazu płynnego dla samochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu”. 

 

W postępowaniu została złoŜona jedna oferta przez Stację Paliw Zygmunt Henclik & 

Kazimierz śołnowski Spółka Jawna w Kłódce, 86-306 Grudziądz 8, za cenę 2,08 zł brutto za 

1litr. 

 

W związku z tym, Ŝe oferta spełniała wszystkie wymogi siwz na wykonawcę zadania 

wybrana została Stacja Paliw Z. Henclik & K.śołnowski Sp. J. w Kłódce za cenę 2,08 zł 

brutto za 1 litr gazu. 

 

 

 

       Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 

 

 

 

 



 

Grudziądz, 28.12.2006 r. 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umów 

na dostawę paliw płynnych 

dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

 

 

 

 Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe : 

� w dniu 11 grudnia 2006 r. została zawarta umowa na dostawę oleju napędowego w 

ilości do 13.636 l. za cenę 3,95 zł brutto za 1l. oraz benzyny bezołowiowej w ilości do 

1.740 l. za cenę 3,95 zł brutto za i 1l. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu z 

p.p.u.p. Poczta Polska Centrum Logistyki w Bydgoszczy ul. Gajowa 99, 

� w dniu 20 grudnia 2006 r. została zawarta umowa na dostawę gazu płynnego w ilości 

do 3.238 l. za cenę 2,08 zł brutto za 1l. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

ze Stacją Paliw Zygmunt Henclik & Kazimierz śołnowski Spółka Jawna w Kłódce, 86-

306 Grudziądz 8. 

 

 

 

 

      Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grudziądz, 28.12.2006 r. 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umów 

na zakup i dostawę znaków drogowych 

dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) uprzejmie informuję, Ŝe w dniu 3 listopada 

2006 r. została zawarta umowa na zakup i dostawę znaków drogowych dla Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu ze Spółką Cywilną TIOMAN Grzegorz Kończalski, ElŜbieta 

Kończalska, z siedzibą w Toruniu przy ul. Świętopełka 15/23 za cenę 20.722,92 zł brutto. 

 

 

 

 

 

     Kierownik PZD 

/-/ inŜ. Janusz RóŜański 


