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Wrocław, dnia 22.08.2022 r.  

 

 

  

  

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

         Transportu Drogowego  
 

Znak sprawy WP.272.002.001.2022.JS 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych w 

systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 

Drogowego we Wrocławiu”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 PZP] 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 

poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, zamawiający informuje, że w postępowaniu: „Dostawa paliw 

płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 

Transportu Drogowego we Wrocławiu” uznał za najkorzystniejszą i wybrał  

Ofertę oznaczoną nr 1, złożoną przez: 

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 

Ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Do upływu wyznaczonego terminu ofert złożono dwie oferty: 
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1) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 

Ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

Cena oferty brutto – 650 928,00 zł 

Stały upust od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95, który będzie obowiązywać przez cały 

okres umowy – 9 groszy  

Stały upust od ceny 1 litra oleju napędowego ON, który będzie obowiązywać przez cały okres 

umowy – 9 groszy 

Liczba stacji w 4 wymaganych lokalizacjach (najmniejsza ilość stacji) – 3 stacje  

 

2) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŻAR ARKADIUSZ SACZEWSKI  

ul. Sokołowska 159/165 

08-110 Siedlce 

Cena oferty brutto – 644 172,00 zł 

Stały upust od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95, który będzie obowiązywać przez 

cały okres umowy – 8 groszy  

Stały upust od ceny 1 litra oleju napędowego ON, który będzie obowiązywać przez cały 

okres umowy – 8 groszy 

Liczba stacji w 4 wymaganych lokalizacjach (najmniejsza ilość stacji) – 1 stacja 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 616 786,36 zł netto 

Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować 

miały niżej wskazane kryteria: 

- cena ofertowa - max 60 pkt 

- upust od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej PB95 - max 10 pkt 

- upust od ceny 1 litra oleju napędowego - max 10 pkt 

- warunki dostawy tj. ilość stacji paliw w odległości 10 km od lokalizacji WITD we Wrocławiu, 

Jeleniej Górze, Kłodzku oraz Legnicy - max 20 pkt 



Strona 3 z 3 
 

Liczba punktów uzyskana w wyniku zsumowania punktów za ww. kryteria stanowić miała 

podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Zamawiający wskazał, że wybierze wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

Zamawiający ocenił złożone oferty przyznając im niżej wskazaną liczbę punktów: 

Numer 

oferty 

Liczba 

punktów – 

cena brutto 

Liczba 

punktów – 

upust PB 95 

Liczba 

punktów – 

upust ON 

Liczba 

punktów – 

stacje  

Suma 

uzyskanych 

punktów 

1 59,3 4,5 4,5 20 88,3 

2 60 4 4 0 68 

 

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

spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w SWZ i uzyskała najwyższą 

liczbę punktów – tj. 88,3 punktów. 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

       W imieniu Zamawiającego 

 

      Dolnośląski Wojewódzki  

Inspektor Transportu Drogowego 

 

       Dariusz Przybytniowski 

 


