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Gorzów Wlkp., 30.04.2015r. 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Bezgotówkowe tankowanie paliw  do samochodów 

będących w posiadaniu TRANS – WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”  (Nr sprawy: 

ZP/3/2015) 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Trans-Wod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

informuje, że dnia 30.04.2015r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym 

na: „„Bezgotówkowe tankowanie paliw  do samochodów będących w posiadaniu TRANS – WOD - 

KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.””. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez: 

 Oferta nr 1 

 AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa 

 

2. Ceny ofert 

 

Numer 
oferty 

Cena oferty 
PLN 

1 611 430,00 zł 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 

Kryteriami oceny ofert, przyjętymi w SIWZ, które posłużyły do wyboru najkorzystniejszej oferty 

były: 

l.p. 

 

Kryterium 

 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

 1) 
 

Cena ( C ) 
 

100% 
 

100 punktów 
  

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia, Wykonawcy, który spełnia warunki udziału 

w postepowaniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

Ranking ofert: 

1) Oferta nr 1 

AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa  - 100 pkt 

1) Cena oferty C = 100 pkt 
 

4. Wybrano Ofertę nr 1: 

AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa  - 100 pkt 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, ocena została 

przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zawarł  

w swojej ofercie. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów.  
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5. Wykonawcy wykluczeni 

Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

6. Oferty odrzucone  

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 

pkt. 1 a)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 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.  

 

 


