Inowroclaw, 9 grudnia 2019 r.
Powiat Inowroclawski
reprezentowany przez
Zarz^d Powiatu Inowroclawskiego
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowroclaw
OR.IV.272.1.17.2019

Wezwanie
do zlozenia oferty dodatkowej
Dotyczy: post^powania
nieograniczonego

o

udzielenie

zamowienia

pn. Dostawa oleju opalowego

publicznego

w

trybie

przetargu

lekkiego do ogrzewania budynkow

wjednostkacli organizacyjnych Powiatu Inowrociawskiego.

Z uwagi na fakt, ze w przedmiotowym postepowaniu w czesci 1, 3, 4 i 5 wptyn^ly dwie
oferty przedstawiaj^ce

tak^ sam^

cen^, Zamawiaj^cy nie mozne

dokonac wyboru

najkorzystniejszej oferty.
W z w i ^ u z powyzszym Powiat Inowroclawski jako Zamawiaj^cy w postepowaniu
na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) wzywa do zlozenia oferty dodatkowej dla czesci 1, 3,
4 i 5 nastepuj^cych Wykonawcow:
OLKOP Hurtownia Olejow i Paliw
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo 54
87-410 Kowalewo Pomorskie
Przedsi^biorstwo Handlowo-Uslugowe Petromot
ul. Koninska45
62-560 Skulsk
Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawcy skladajqc
oferte dodatkow^ nie mogq zaoferowac cen wyzszych niz w ztozonych ofertach, ktorych
otwarcie nast^pito 4.12.2019 r.
Oferte nalezy ztozyc wg zat^cznika - formularz oferty dodatkowej.
Oferte nalezy zlozyc w zamkni^tym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemozliwiaj^cym
odczytanie jego zawartosci, oznaczonym nazw^ i adresem Zamawiaj^cego oraz opisanym
w nastepuj^cy sposob: Oferta dodatkowa na zadanie pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego

1

do ogrzewania budynkow w jednostkach

organizacyjnych

Powiatu Inowroclawskiego

-NIEOTWIERAC przed: 13.12.2019r. godz. 11:00.
Ofert? nalezy zlozyc w formic papierowej w siedzibie Zamawiaj^cego przy ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowroclaw pok. 144 - kancelaria ogolna do dnia
13.12.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert

nast^pi

13.12.2019

r. o godz.

11:00, w

siedzibie

Zamawiaj^cego

przy ul. M^tewskiej 17, 88-100 Inowroclaw - pok. 106.
Zamawiajqcy niezwlocznie zwroci oferty Wykonawcy, ktora zostata zlozona po terminie
skladania ofert.
Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaj^cy zamiescil wezwanie i formularz oferty
dodatkowej; www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Starosta Inowroclawski
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Sporz^dzifa: Z.W-B
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