
Białystok, dnia 12 października 2018 r. 

 

Zamawiający: 

Podlaska Komunikacja Samochodowa  

Nova Spółka Akcyjna 

ul. Boh. Monte Cassino 8 

15-873 Białystok 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr PKS NOVA – 

DZ/2018/09/2 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

na zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 na 

potrzeby placówki terenowej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka 

Akcyjna w Wysokiem Mazowieckiem, znak PKS NOVA – DZ/2018/09/2. 

 

 Zamawiający – Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova 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 ze zm.), dalej: Pzp, niniejszym zawiadamia, że w wyniku 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o którym mowa w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zakup i 

sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 na potrzeby 

placówki terenowej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna w 

Wysokiem Mazowieckiem, znak PKS NOVA – DZ/2018/09/2, jako najkorzystniejsza  została 

wybrana oferta złożona przez:  

 

Trans Łupińscy S.J. 

Łupianka Stara 1B 

18-100 Łapy 

 

 

 Zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 104.058 zł (słownie: sto 

cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych). 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie wyboru 

 

 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, na 

podstawie jedynego kryterium oceny ofert, którym zgodnie z SIWZ była cena – waga kryterium 

100%. 

 

 Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie z rozdziałem XIII 

SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

podlega wykluczeniu, a jego oferta jest zgodna z SIWZ.  

 

 

 Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom: 

 

Nr oferty 

 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena 

 
Punkty przyznane               

za kryterium: cena 

(waga kryterium 

100%) 

 

Łączna liczna 

punktów 

1 Trans Łupińscy S.J. 

Łupianka Stara 1B 

18-100 Łapy 

 

 104.058 zł 
 

100 pkt 
 

100 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


