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Białystok, 8 września 2021 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia pn. 

 

„Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2021/2022 na potrzeby 

Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna” 

 

znak postępowania nadany przez Zamawiającego: 

 

PKS NOVA – DA/2021/09/1 

 

 Zamawiający spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Białymstoku (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku pod nr KRS 0000246383, NIP 5420200091, kapitał zakładowy w 

wysokości 36.618.080,00 zł, opłacony w całości, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15 – 873 

Białystok),  niniejszym ogłasza, że organizuje postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup 

i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2021/2022 na potrzeby Spółki 

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna”. Postępowanie prowadzone jest w 

trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w przepisach § 23 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych zamawiającego. 

Niżej zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania. 

1. Wskazanie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do podanych przez 

Zamawiającego lokalizacji na sezon grzewczy 2021/2022, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego (kod CPV 09135100-5). 

Zamawiający dzieli niniejsze postępowanie na trzy części: 

a) część 1 - dostawy lekkiego oleju opałowego do placówki w Bielsku Podlaskim, 

b) część 2 – dostawy lekkiego oleju opałowego do placówki w Gołdapi, 

c) część 3 – dostawy lekkiego oleju opałowego do placówki w Wysokiem Mazowieckiem  

Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie objętym zamówieniem wynosi: 

a) dla części 1 – 4 000 litrów (słownie: cztery tysiące), 

b) dla części 2 – 25 000 litrów (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), 

c) dla części 3 – 15 000 litrów (słownie: piętnaście tysięcy). 

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r.  

3. Kryteria oceny ofert. 

 

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto, znaczenie 100 %. 
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4. Termin i miejsce składania ofert. 

Miejsce składania ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów 

Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sekretariat. 

Termin składania ofert: do 20 września 2021 r., godz. 11:00. 

Miejsce otwarcia ofert: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Bohaterów 

Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sala konferencyjna.  

Termin otwarcia ofert: 20 września 2021 r., godz. 11:05. 

5. Inne istotne informacje. 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: PKS NOVA - DA/2021/09/1. Wykonawcy we wszystkich 

kontaktach z zamawiającym powinni powoływać  się na ten znak. 

 


