Ogłoszenie nr 112075-2011 z dnia 11.04.2011r.
Gorzów Wlkp., 26.04.2010r.
PKN ORLEN S.A.
AUTO-BENZ Sp. z o.o.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie paliw (Nr sprawy:
ZP/2/2011/PL).
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), TRANS-WOD-KAN Sp.
z o.o. Gorzowie Wlkp. informuje, że dnia 26.04.2011r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w
przetargu nieograniczonym na: „bezgotówkowe tankowanie paliw”.
1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone przez:
Oferta nr 1:
PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 , 09-411 Płock.
Oferta nr 2:
AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa / Niemcewicza 31, 66400 Gorzów Wlkp.
2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty

Liczba pkt w kryterium
....... cena ...........

Razem

1

97,32

97,32

2

100

100

3. Wybrano ofertę nr 2:
AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa /
Korespondencyjny ul. Niemcewicza 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia kryteria oceny określone w SIWZ, ocena została
przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zawarł
w swojej ofercie. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta otrzymała maksymalną liczbę
punktów, tj. 100 pkt.
4. Oferta nr 1 Wykonawcy PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 , 09-411 Płocka spełnia kryteria oceny
określone w SIWZ, ocena została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów i
oświadczeń, które Wykonawca zawarł w swojej ofercie. Jedynym kryterium oceny ofert była
cena. Oferta otrzymała 97,32 pkt.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na podstawie art. 94 ust. 2
pkt.
3
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
z
dnia
29
stycznia
2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) bez zachowania
ustawowych terminów.
Treść niniejszej informacji Zamawiający przesyła wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieszcza na
stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

