
Białystok, dnia 25 stycznia 2018 r.

Zamawiający:
Podlaska Komunikacja Samochodowa
Nova Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8

15-873 Bia§stok

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr PKS NOVA - DZ/12/2017/3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowama o udzźelenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa oleju napędowego
polegająca na umożliwieniu tankowama pojazdów Podlaskźej Komunźkacjź Samochodowej Nova
Spółka Akcyjna na stacji palźw Wykonawcy"

Zamawiający - Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., działając na podstawie
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., 1579
t.j.), dalej: Pzp, niniejszym informuje, że:

1. otwarcie ofert odbyło się dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15- 873 Białystok,

2. kwota 3aką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to
6.200.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto,

3. w terrninie wyznaczonym do składania ofert, wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

Nr

ofert

y

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Całkowity koszt
tankowania jednego

autobusu Zamawiającego

Termin

wykonania
zamÓwienia

Okres gwarancji
Warunki płatności

1

BP Europa SE
Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska l
31-358 Kraków

955,46 zł
Zgodnie z
rozdziałem

IV SIWZ

Gwarancja na jakość
dostarczanego paliwa
na okres 1 miesiąca
od dnia tankowania

Zgodnie z
SIWZi

załącznikami

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje
Zamawiającemu sporządzone oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wykonawca może
przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zaldócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Zmawiający wskazuje, iż wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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