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Kielce, dn. 25.10.2018 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakupy paliw p łynnych do 

samochodów w okresie 3 lat", numer sprawy: TP/188/2018 

dla zadania nr 1: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Busku — Zdroju 

dla zadanie nr 2: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Jędrzejowie 

dla zadanie nr 4: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Końskich 

dla zadanie nr 5: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Opatowie 

dla zadanie nr 7: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Pińczowie 

dla zadanie nr 8: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Sandomierzu 

dla zadanie nr 11: Zakup paliw do samochodów oddzia łu we W łoszczowej 

dla zadanie nr 14: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w S ędziszowie 

dla zadanie nr 15: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łopusznie 

dla zadanie nr 16: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Nowej S łupi 

dla zadanie nr 17: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Rakowie 

dla zadanie nr 19: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w O żarowie 

dla zadanie nr 20: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łoniowie 

dla zadanie nr 21: Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Ch ęcinach 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówie ń  publicznych, Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ą  ofertę  złożoną  

przez Wykonawc ę : 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty 

Wykonawcy cena brutto 
oferowany 

upust 
Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

uI. Chemików 7 70 30 100 

09-411 Płock 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  



liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następuj ące oferty. 

Nr 
Firma (nazwa) ł ub Ilość  punktów 

Ilość  punków 
w kryterium 

Łączna ilość  
punktów 

oferty 
nazwisko oraz adres w kryterium 

oferowany 
Wykonawcy cena brutto 

upust  
Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 70 30 100 

09-411 Płock 

dla zadania nr 3: Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Kazimierzy Wielkiej 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień  publicznych, Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ą  ofertę  

złożoną  przez Wykonawc ę : 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty 

Wykonawcy cena brutto 
oferowany 

upust  
PHU ROLMET 

Kowalski Frączek Sp.j. 

ul. Kolejowa 130 
70 30 100  

28-500 Kazimierza 

Wielka 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. ł  ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty. 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty 

Wykonawcy cena brutto 
oferowany 

upust  
PHU ROLMET 

Kowalski Frączek Sp.j. 

ul. Kolejowa 130 
70 30 100  

28-500 Kazimierza 

Wielka 

Ik 



dla zadania nr 6 Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Ostrowcu Świętokrzyskim 

5. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówie ń  publicznych, Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą  ofertę  

złożoną  przez Wykonawcę : 

Firma (nazwa) ł ub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość   

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty Wykonawcy cena brutto 

oferowany 
upust  

CIRCLE K Polska 

Sp . z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 
02-603 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. I ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6. W prowadzonym post ępowaniu zostaly złożone następuj ące oferty. 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Ilość  punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość  punków 
w kryterium 
oferowany 

upust  

Łączna ilość  
punktów 

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 70 7,5 77,5 
09-411 P łock 

CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 
02-603 Warszawa 

dla zadania nr 9 Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Skarżysku Kamiennej 

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień  publicznych, Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą  ofertę  
złożoną  przez Wykonawc ę : 

Nr Firma (nazwa) lub Ilość  punktów I 	Ilość  punków I 	Łączna ilość  

oferty nazwisko oraz adres I 	w kryterium w kryterium punktów 
Wykonawcy cena brutto oferowany 

„I 



upust 

CIRCLE K Polska 

Sp. Z O.O. 

2 ul. Pu ławska 86 69,3 30 99,3 
02-603 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 99,3 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

8. W prowadzonym postępowaniu zosta ły złożone następujące oferty. 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr w kryterium punktów 
oferty 

nazwisko oraz adres w kryterium 
oferowany 

Wykonawcy cena brutto 
upust  

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 
I ul. Chemików7 70 6 76 

09-411 P łock 

CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 69,3 30 99,3 
02-603 Warszawa 

Firma 

Handlowo - Usługowa 

Elżbieta Bartos 
70 16,5 86 9 5  

ul. Czarnowska 62 

26-065 Piekoszów 

dla zadania nr 10 Zakup paliw do samochodów oddzialu w Starachowicach 

9. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówie ń  publicznych, Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą  ofertę  

złożoną  przez Wykonawc ę : 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
oferty 

nazwisko oraz adres w kryterium 
w kryterium 
oferowany 

punktów 

Wykonawcy cena brutto 
upust 

„I 



CIRCLE K Polska 

Sp. Z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 69,3 30 99,3 

02-603 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. I ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 99,3 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10. W prowadzonym post ępowaniu zostaly złożone nast ępujące oferty. 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Ilość  punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość  punków 
w kryterium 
oferowany 

upust  

Łączna ilość  
punktów 

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 70 7,5 77,5 

09-411 Płock 

CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 69,3 30 99,3 
02-603 Warszawa 

dla zadania nr 12 Zakup paliw do samochodów oddzia łu w Kielcach 

11 Działając na podstawie art. 92 ust. / pkt 1) Prawa zamówie ń  publicznych, Zamawiaj ący 

informuje, że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez Wykonawc ę : 

Firma (nazwa) łub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty 

Wykonawcy cena brutto 
oferowany 

 upust  
CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 
02-603 Warszawa 

I 

12. W prowadzonym post ępowaniu zosta ły złożone następuj ące oferty. 



lp 

I 

ilość  punków Łączna ilość  
Nr 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów w kryterium punktów 
oferty 

nazwisko oraz adres w kryterium oferowany 
Wykonawcy cena brutto 

upust  
Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików7 70 10,5 80,5 

09-411 Płock 

CIRCIE K Polska 

Sp. Z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 

02-603 Warszawa 

Stacja Paliw GREKO - 2 

ul. Batalionów 

3 Chłopskich 82 68,6 26,4 95 

25-671 Kielce 

PHU ROLMET 

Kowalski Frączek Sp.j. 

ul. Kolejowa 130 
69,3 23,1 93,4 

28-500 Kazimierza 

Wielka 

Firma 

Handlowo - Usługowa 

Elżbieta Bartos 
70 10 9 5 80,5  

ul. Czarnowska 62 

26-065 Piekoszów 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

dla zadania nr 13 Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Chmielniku 

13. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień  publicznych, Zamawiaj ący 

informuje, że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą  

ofertę  złożoną  przez Wykonawc ę : 

Firma (nazwa) lub I łość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
oferty 

nazwisko oraz adres w kryterium 
w kryterium 
oferowany 

punktów 

Wykonawcy cena brutto 
upust 



B 

W 

CIRCIE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 

02-603 Warszawa 

14. W prowadzonym post ępowaniu zostały złożone następuj ące oferty. 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) ł ub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Ilość  punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość  punków 
w kryterium 
oferowany 

upust  

Łączna ilość  
punktów 

Polski Koncern Naftowy 

ORŁEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 70 3 73 

09-411 Płock 

CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 70 30 100 

02-603 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. I ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

dla zadania nr 22 Zakup paliw do samochodów punktu Ratowniczego w Pacanowie 

15. Dzia łając na podstawie art. 92 ust. I pkt 1) Prawa zamówień  publicznych, Zamawiaj ący 

informuje, że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą  

ofertę  złożoną  przez Wykonawcę : 

Firma (nazwa) lub Ilość  punktów 
Ilość  punków Łączna ilość  

Nr 
nazwisko oraz adres w kryterium 

w kryterium punktów 
oferty 

Wykonawcy cena brutto 
oferowany 

upust  
CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

2 ul. Pu ławska 86 69,3 30 99,3 

02-603 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. I ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  
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liczbę  punktów tj. 99,3 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

16. W prowadzonym postępowaniu zostaly złożone następujące oferty. 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Ilość  punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość  punków 
w kryterium 
oferowany 

upust  

Łączna ilość  
punktów 

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

1 ul. Chemików 7 70 3 73 
09-411 P łock 

CIRCLE K Polska 

Sp. z 0.0. 

„ ul. Pu ławska 86 69 9 3 30 99,3 

02-603 Warszawa 

Działając na podstawie art. 92 ust. lp/ci. 2) Prawa zamówień  publicznych Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu nie został  wykluczony żaden Wykonawca. 

Działając na podstawie art. 92 ust. lp/ci 3) Prawa zamówień  publicznych Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu nie został  odrzucony żaden Wykonawca. 

Podpisanie umowy moż liwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalno ści. 

Miejsce i termin podpisania umowy zostan ą  uzgodnione z wy łonionym Wykonawcą . 

środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiaj ącego Wykonawcy przys ługują  środki ochrony prawnej (odwo łanie, 

skarga do sądu) Art. 180 ust. 1 i art. 198a ust. I 

Termin wniesienia odwołania/przes łania wymienionej powyżej informacji: 10 dni od dnia przesłania 

informacji o czynno ści Zamawiającego stanowiącej podstawę  jego wniesienia - je żeli zosta ły 

przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy, albo w terminie 15 dni - je żeli zosta ły 

przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduj ą  się  w Specyfikacji istotnych warunków 

zamowienia oraz w Dziale VI Prawa zamowien publicznych „Srodki ochrony prq~*" dd 179 

do 198g. 

Ryszar Bedla - pracownik zamawiaj ącego 
któremu kierownik powierzy ł  wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynno ś ci. 


