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Białystok, 1 lutego 2019 

 

Dotyczy: Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna 
na stacji paliw Wykonawcy 

Numer postępowania: PKS NOVA – DZ/12/2018/1 

Informacja z otwarcia ofert 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: 

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Nazwa części Wartość brutto 

Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów 
Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw 
Wykonawcy 

7 380 000,00 PLN 

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności: 

Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji 
Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Całkowity koszt 
tankowania jednego 

autobusu 
Zamawiającego 

Termin 
wykonania 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 
Chemików 7, 09-411 Płock 

1 051,66 PLN Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z 
SIWZ 

BP EUROPA SE, ODDZIAŁ W POLSCE, 
Jasnogórska 1, 31-358 Kraków 

1 060,61 PLN Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zgodnie z 
SIWZ 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsza informacja z otwarcia ofert stanowi sprostowanie informacji opublikowanej 
wcześniej. Jedyną dokonaną zmianą jest zastąpienie w powyższej tabeli „ceny oferty” na „całkowity koszt 
tankowania jednego autobusu Zamawiającego”, który jest jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym 
postępowaniu.  

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


