
INFORMACJA 
z otwarcia ofert 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego - 
numer postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61 – opublikowanego w Dz.U.UE nr 
2018/S 064-141831 z dnia 31.03.2018r. 

 
 
 
1. W dniu 10.05.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Kujawsko-Pomorski Transport 

Samochodowy Spółka Akcyjna – we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, nastąpiło komisyjne 
otwarcie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy 
oleju napędowego, udzielanego w dwóch częściach (dwóch zadaniach). 

2. Przed  otwarciem  ofert  przedstawiciel  Zamawiającego,  wiceprzewodniczący  komisji 
przetargowej, podał kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
Wynoszą one odpowiednio: 
1/ część I zamówienia – zadanie nr 1 – dostawa oleju napędowego do zbiorników podziemnych 

Zamawiającego: 
- z podatkiem VAT – 11 880 392,88 PLN, 
- bez podatku VAT –   9 658 856,00 PLN, 

2/ część II zamówienia – zadanie nr 2 – dostawa oleju napędowego do zbiorników pojazdów 
Zamawiającego (tankowanie na stacjach paliw Wykonawcy): 
- z podatkiem VAT – 4 814 958,00 PLN , 
- bez podatku VAT – 3 914 600,00 PLN. 

 3. W terminie określonym ogłoszeniem i SIWZ do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty: 
1/ oferta pierwsza złożona na część I zamówienia (zadanie nr 1): 

- Wykonawca: UNIMOT S.A., 47-200 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A 
- oferowana cena: a/ bez podatku VAT –   9 347 280,00 PLN,  

b/ z podatkiem VAT – 11 497 154,40 PLN, 
- termin wykonania zamówienia: okres od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r. 
 

2/ oferta druga złożona na część I zamówienia (zadanie nr 1): 
- Wykonawca: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 
- oferowana cena: a/ bez podatku VAT –   9 345 802,70 PLN,  

b/ z podatkiem VAT – 11 495 337,32 PLN, 
- termin wykonania zamówienia: okres od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r. 
 

3/ oferta trzecia złożona na część I zamówienia (zadanie nr 1): 
- Wykonawca: ORLEN Paliwa Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 
- oferowana cena: a/ bez podatku VAT –   9 333 850,00 PLN,  

b/ z podatkiem VAT – 11 480 635,50 PLN, 
- termin wykonania zamówienia: okres od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r. 

 
4/ oferta pierwsza złożona na część II zamówienia zadanie nr 2): 

- Wykonawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, 09-411 Płock,  
ul. Chemików 7, 

- oferowana cena: a/ bez podatku VAT – 3 798 220,00 PLN, 
b/ z podatkiem VAT – 4 671 810,60 PLN,  

- termin wykonania zamówienia: okres od dnia 07.01.2017r. do dnia 30.06.2018r 
 
 
 
 
Włocławek, dnia 10.05.2018r.  
  


