
INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego” –  
Część I zamówienia (zadanie nr 1) 

 
 
Numer postepowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/19/64  
Publikacja ogłoszenia w Dz.U.UE – dokument 2019/S 068-160921 z dnia 05.04.2019r. 
 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we 
Włocławku, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu,  

 
u p r z e j m i e  i n f o r m u j e, 

 
że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia (zadanie nr 1), obejmującej dostawy 
oleju napędowego, w łącznej ilości szacunkowej 2 611 m 3, do podziemnych zbiorników magazynowych, 
znajdujących się na wewnętrznych (zakładowych) stacjach paliw Zamawiającego, w jego jednostkach 
terenowych w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, Dylewo k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 
Golub-Dobrzyń, 88-300 Mogilno, 88-200 Radziejów, 88-400 Żnin. 
 
I. Informacje ogólne: 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 10.05.2019r. do godz. 10:00 do Zamawiającego, na część I 
zamówienia, wpłynęły 2 (dwie) oferty. Otwarcie ofert odbyło się w tym samym dniu o godz. 11:00. 
W postępowaniu zastosowano procedurę uregulowaną w art. 24aa Pzp. 

II. Wybór najkorzystniejszej oferty 
Najkorzystniejszą ofertą dla części I zamówienia (zadanie nr 1) jest oferta złożona przez ORLEN Paliwa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, 36-145 Widełka 869. 
Uzasadnienie: 
Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, w oparciu o następujące kryteria oceny 
ofert: cena (łącznie z podatkiem VAT) – waga 100%.  
Oferta, w jedynym kryterium „cena”, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt.  

III. Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja 
W postępowaniu na Część I zamówienia zostały złożone następujące oferty: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 

Punktacja przyznana w 
jedynym kryterium 

„cena” 
1 LOTOS Paliwa Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk,  

ul. Elbląska 135 
12 547 447,71 99,68 

2 ORLEN Paliwa Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 12 507 110,89 100,00 
 
 
 
 
 
 
Data i miejsce zamieszczenia informacji: 
- data: 04.06.2019r. 
- miejsce: strona internetowa www.bip.kpts.com.pl  
 
 
 
 


