Czołowo, 23 listopada 2020 r.
K-ZP.S.1.2020

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego, pn.: „Zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do
garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1” wybrano ofertę firmy ORLEN
Paliwa sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 – oferta, która uzyskała w odwróconej procedurze
oceny ofert, o której mowa w art. 24aa uPzp, zgodnie z SIWZ - najwyższą łączną ilość pkt
w przyjętych w SIWZ kryteriach oceny ofert.
Poniżej przedstawiamy informacje, o których mowa w art. 92 ustawy – Pzp.

Nazwa i adres wykonawcy
PETROL-HAWEN sp. z o.o. sp. k., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
paliwa@petrol-haven.pl
PETROJET sp. z o.o., ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki
piotr@petroljet.pl
ORLEN Paliwa sp. z o.o., 36-145 Widełka 869
ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl
MAC-BENZ, M. i B. Kłaczkiewicz sp. j., ul. Lipowa 72a, 64-500 Szamotuły
info@mac-benz.pl
HAWA S.A., ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno
b.minta@hava.pl
MAT-OIL sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
patryk.binkiewicz@matoil.pl

Ocena ofert (art. 24aa
uPzp)
Termin
RAZEM
Cena
płatn.
[pkt]
59,02

40

99,02

59,37

40

99,37

60,00

40

100

59,35

40

99,35

59,51

40

99,51

59,39

40

99,39

Zamawiający planuje zawarcie umowy w dniu 1 grudnia 2020 r. w związku z czym
prześle wybranemu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z załącznikami celem podpisania
i odesłania.
Nie wykluczono Wykonawców, nie odrzucono ofert.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zapisami Działu VI,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843,m z późn. zm.)

Otrzymują:
Wykonawcy wskazani w tabeli.

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, zarejestrowane
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