
Białystok, dnia 26 września 2018 r.

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

15-873 Białystok

Wykonawcy
uczestniczący w post(;powaniu
nr PKS NOVA - DZ/2018/09/1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowama o udzielenie zamówienźa publicznego prowadzonego w trybie

zapytania o cenę, o którym mowa w art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zakup

wraz z dostawą? lekkiego oleju opałowego na potrzeby pracowników spółkź Podlaska

Komunźkacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2018/2019, znak PKS
NOVA - DZ/2018/09/1.

Zamawiający - Podlaska Komunikacja Samochodowa Nowa S.A., działając na

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej: Pzp, niniejszym informuje, że:

1. otwarcie ofert odbyło się dnia 26 września 2018 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej
przy ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki,

2. kwota jaką Zarnawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zarnówienia to: 192

00,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto, tj. 236 160,00

złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
brutto,

3. w terminie wyznaczonym do składania ofert, wpłynęły oferty następujących

wykonawców:



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. l pkt. 23 Pzp. Wykonawca może

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w pos%powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku

wspólnego ubiegania si(» o zamówienie przez Wykonawców oznaczone powyżej dokumenty

sldada każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający 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 4 do
SIWZ.

Nr

oferty
Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Cena oferky

brutto

Termin

realizacji
zamowienia

Oka'es

gwarancji
Warunki płatności

Część zamówienia
na którą została
złożona oferta

l

Trans Łupińscy S.J.
Łupianka Stara IB

18-100 Łapy
104 796,00

zł

zgodnie z
rozdziałem

IV SIWZ

Nie

dotyczy zgodnie z SIWZ i
załącznikami

Część II

2

.Auto-Myjnia
Hurtowa i

Detaliczna Sprzedaż
Paliw Płynnych i
Gazowych Adam

Kozłowski

Aleje lipowe ID
19-400 0lecko

114 148,60
zł

zgodnie z
rozdziałem

IV SIWZ

Nie

dotyczy zgodnie z SIWZ i
załącznikami

Część I

3

PTSB Transbud Ełk

Sp zo.o.ul.
Łukasiewicza 1

19-300 Ełk

115 841 40

zł

zgodnie z
rozdziałem

IV SIWZ

Nie

dotyczy
zgodnie z SIWZ i

załącznikami Część I

4

Gomar Sp. zo.o.
ul. Warszawskja 1l

19-500 GoMap

116 259 60

zł

zgodnie z
rozdziałem

IV SIWZ

Nie

dotyczy
zgodnie z SIWZ i

załącznikami Część I


