
Białystok, dnia 12 lutego 2018 r.

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

15-873 Białystok

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

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy.' postępowania o udzielenźe zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa oleju
napędowego polegająca na umożliwźeniu tankowanźa pojazdów Podlaskiej Komunikacfi
Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy", znak.' PKS N(JWA -
DZ/1 2/2 0l 7/3

Zamawiający - Podlaska Komunikacja Sarnochodowa Nom S.A., działając na
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) dalej: Pzp, niniejszym zawiadamia, że w wyniku
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta złożona przez:

BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu
działającą na terenie Polski przez oddział
BP Europa SE Spółka Europejska

Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska l
31-358 Kraków

Uzasadnienie wyboru

Zamawiający dokonał wybom najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. l Pzp, na
podstawie kryteriów oceny ofert, którymi zgodnie z SIWZ był: całkowity koszt tankownia
jednego autobusu Zamawiającego - znaczenie lOO%. W przedmiotowym postępowaniu
wpłynęła jedna oferta, która otrzymała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt, obliczoną
zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ. Zamawiający inforrnuje, że oznaczony powyżej
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
jest zgodna z SIWZ.
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Zamawiający, informuje, że w przedmiotowym postepowaniu została zastosowana
procedura wynikająca z art. 24aa Pzp.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwę (firrnę), siedzibę i adres wykonawcy, który
złożył ofertę, a także punktację przyznaną oferentowi:

Nr

oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Całkowity koszt

tan?kowania jednego
autobusu Zamawiaj ącego
(waga kryterium 1 00%)

'?Przyznana
liczba

punktów

1

BP Europa SE z siedzibą w
Hamburgu

działająca na terytorium Polski przez
oddział

BP Europa SE Spółka Europejska
Oddział w Polsce

ul. Jasnogórska l
31-358 Kraków

955, 46 zł lOOpkt
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