
   

 

 

 
 

Kraków, 27.01.2021r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie”, sprawa ZP-25/20. 

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 92 ust. 2, a także art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa”, 

Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup 

paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (znak sprawy jak wyżej), 

wybrał jako najkorzystniejszą:  

 

W zakresie Części I – „Olej napędowy (B7)”: 

Ofertę nr 01 złożoną przez PKN ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, poczta 09-411 Płock, wartość 

oferty wynosi: 563 605,84 zł brutto, wysokość udzielonego upustu wynosi 2%. 

 

W zakresie Części II – „Benzyna bezołowiowa (E5)”: 

Ofertę nr 01 złożoną przez PKN ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, poczta 09-411 Płock, wartość 

oferty wynosi: 72 528,82 zł brutto, wysokość udzielonego upustu wynosi 2%. 

 

UZASADNIENIE 

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do dnia 15.01.2021r. do godz. 

10:00 wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Wykonawcy – PKN Orlen S.A.  

Zamawiający stwierdził brak podstaw do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 ustawy.  

Na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyznał badanej ofercie następujące 

wartości punktowe: 

W kryterium „Cena” – 5.5 punktów; 

W kryterium „Wysokość upustu” – 0,9 punktów; 

Ocena łączna: 6,4 punktów. 

Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uwzględniając powyższy stan rzeczy, Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed 

upływem terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy.  

 

 

Łukasz Guliński 

 

 

     Dyrektor RCKiK w Krakowie 

 

 


