
Białystok, 29 marca 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia pn.

„Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 2 miesięcy  dla spółki
Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna”

znak postępowania nadany przez Zamawiającego:

PKS Nova SA - PT/03/2017/1

Zamawiający  spółka  Podlaska  Komunikacja  Samochodowa  Nova  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 
Białymstoku (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Białymstoku pod nr KRS 0000246383, NIP 5420200091, kapitał zakładowy w wysokości 15.168.000,00 zł, 
opłacony w całości, ul. Fabryczna 1, 15 – 482 Białystok),  niniejszym ogłasza, że organizuje postępowanie 
o udzielenie zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 2 miesięcy  dla spółki 
Podlaska  Komunikacja  Samochodowa  Nova  Spółka  Akcyjna”.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego,  o  którym  mowa  w  przepisach  §  23  Regulaminu  udzielania  zamówień 
publicznych zamawiającego.

Niżej zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

1. Wskazanie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla 
Podlaskiej  Komunikacji  Samochodowej  Nova  S.A.  w Białymstoku  oraz  do  odsprzedaży,  przez  okres  2 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przewidywane zapotrzebowanie  oleju  napędowego w okresie  objętym zamówieniem wynosi  560.000,00 
litrów.

2. Termin realizacji zamówienia.

Dostawy oleju napędowego odbywać się będą przez okres 2 kolejnych miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Kryteria oceny ofert.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto, znaczenie 100 %.

4. Termin i miejsce składania ofert.

Miejsce składania ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
482 Białystok, Sekretariat. Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2017 r., godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15–
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482 Białystok, sala konferencyjna – pokój 218. Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2017 r., godz. 12:30.

5. Inne istotne informacje.

Postępowanie  oznaczone  jest  znakiem:  PKS  Nova  SA  -  PT/03/2017/1.  Wykonawcy  we  wszystkich 
kontaktach z zamawiającym powinni powoływać  się  na  ten znak.

Porozumiewanie się pomiędzy wykonawcami a zamawiającym, w tym składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień,  informacji,  z  zastrzeżeniem  pkt  5  w  rozdziale  VII  SIWZ,  dopuszczalne  jest  w  formie 
pisemnej,  za  pośrednictwem  faksu  lub  drogą  elektroniczną,  z  uwzględnieniem  szczegółowych  zasad 
określonych w SIWZ.

Oferta  Wykonawcy  musi  być  zabezpieczona  wadium  w  wysokości  20.000,00  zł  (dwadzieścia  tysięcy 
złotych), obejmującego okres związania ofertą, tj. 40 dni, wnoszonego przed upływem terminu składania 
ofert.  Wadium  może  być  wnoszone  w  pieniądzu,  gwarancjach  bankowych  lub  gwarancjach 
ubezpieczeniowych.
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