
BiaĘstok, dnia 5 października 2018 r.

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

15-873 Białystok

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr PKS NOVA -
Dzl20l8l09ll,

. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotvczv: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne4o prowadzonego w Ębie
zapytania o cenę, o którym mowa w art. 69 ustawy Prąwo zamówień publicznych, na zakup
wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego na potrzeby spółki Podlaska Komunikacja
Sąmochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2018/2019, znak PKS NOI/A -
DZ/2018/09/].

Zamawiający - Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., dzińEąc na
podstawie art.92 ust. 1 ustawy zdńa29 sĘczńa2004t. Prawo zamówieńpublicznych(Dz.
U. z 2017 t., poz. 1579 zę zm.), dalej: Pzp, niniejszym zańńamia, że w wyniku
postepowania o udzielęńe zalrtówienia publicznegQ prowadzonego w trybie zapytartia o

cenę, o którym mowa w art. 69 ustawy Prawo zarnówięft publicznych, na zakup wraz z
dostawą lekkiego oleju opałowego na potrzeby pracowników spółki Podlaska Komunikacja
Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 20I8l20l9, znak PKS NOVA -
DZl20l8l09lI, jako najkorzystniejsza (w części I zamówienia - placówka terenowa w
Gołdapi) zo stała wybrana o ferta zło żona przez:

Adama Kozłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Auto-Myjnia Hurtowa i DetalicznaSprzedtż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski

Aleje Lipowe lD
19-400 Olecko

Zaofęrowana cena U-tto za wykonanie I części przedmiotu zamówieni a: lt4.'t48r60 zN

(słownie: sto cźernaście §sięcy.śo cńetdzieści osiem złoĘch sześćdziesiąt groszy).



uzasadnienie wvboru

Zanańający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.9I ust. 1 Pzp, na
podstawie jedynego kryterium oceny ofert, którym zgodńe z SIWZ była cena - waga
kryterium l00%.

Oferta otrzymńa najvłyższą liczbę punktów tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie z
rozdzińem XIII SIWZ. Ponadto Zanawiający informuje, że Wykonawca spełnia warunki
udzińu w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta jest zgodnazSlWZ.

Ponadto Zamawiający przedstawia nanivy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty (naczęść I zamówienia), atŃ:że punktację prryznanąoferentom:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres
- wykonawcy

Cena PunkĘ przyznarrc
za kryterium: cena
(waga kryterium

100%)

Łącznallczna
punktów

1 Auto - Myjnia
Hurtowa I

Detaliczna Sprzedaz
Paliw Płynnych i

Gazowych
Adam kozłowska
Aleje Lipowe lD

19-400 Olecko

II4.148,60 ń 100 pkt 100 pkt

2 PTSB Transbud

Ełk Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1

19-300 Ełk

I15.84I,40 zł 98,5 pkt 98,5 pkt

J Gomar Sp. z o.o.

ul. Warszawska 11

19-500 Gołdap

116.259,60 zł 98,ż pkt 98,2 pkt


