
Bielsko-Brała, 1 2,02.2021 r.
Znak sprawy: PKS/1 /2020
Numer ogłoszenia w Dz.U. Uf (TED}: 2020lS 239-5S0231

Zamawiający:
Komunikacja Beskidzka S"A"
(dawniej PKS w Bielsku-Brałej S A )

ul. Legionow 54
43-300 Bielsko-Biała

zAWlADoMlENlE o WYBoRZE NA.JKoRZYSTNIEJ§ZEJ oFERTY

dotYczY PostęPowania a udzielenie zamawienia publicznega, prowadzonego w trybie
Przetargu nieograniczonego (zamowienie sęktarowe), na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2a04 r^ prawa zamowien publicznych, na realizację zadania pn.

,,Sukcesywne dostawy oleju napędowego
dla PKS w Bielsku-Białej S.A., ul. Legionów 54 w Bietsku-Bialej''

Zamawiający, działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stYcznia 20a4 r. Prawa zamowien publicznych (zwanej dalej ,,usfa wą pzp,,),
informuje w dniu 12.a2.2o21 r. o wyboze najkorzystniejszej ofeńy w ww,
postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Komisja Pzetargowa, p0 rozpoznaniu wszystkich ofeń pod kątem spełnienia
WYmogoW formalnYch, stwierdziła wazno§c wszystkich złozonych ofert. żaden
z WYkonawcow nie został wykluczony z postępowania, Przeprowadzono ocenę ofeń
zgodnie z pkt 1 3.1 araz 13.2 SIWZ, ktora przedstawia się następująco:
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Nr oferty; Firma (nazwa} lub nazwisko
oraz adres wykonawcy:

Kryterium oceny ofeń / znaczenie:

Łączna
punktacja:

Miejsce
w rankingu:

Cena oferty brutto
95%:

Warunki płatności
5%

Liczba punktów w kryterium:

1

BEMARSp.zoo.
ul. §więtokzyska 2

44-1U Gliwice
94,51 pkt 5 pkt 99,51 pkt Ą



?

F H U ,,FEL_TAhIK"
FELICJAN KAW{K §p, z o o

ul. Boczna 6

44-24a Żary

94,79 pkt 5 pkt 99,79 pkt d:

3.
ORLEN PAL|WA Sp, z o.o.

ul Widełka 869
36-'145 Widełka

94,74 pkt 5 pkt 99,74 pkt

4.

PETROJET Sp" z o.o.

ul. Kieszek 52
26-670 Pionki

94,44 pkt 5 pkt 99,44 pkt

Ę
LOTOS PAL|WA Sp. z o.o,

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk
94,06 pkt 5 pkt 99,06 pkt

6

FlRMA,,OAZA"
JAN SWlERCZEK
ul. Zywiecka 823

43-378 Rybazowice

95 pkt 5 pkt 100 pkt ż

W dniu 1.a2"2aT r, Komisja Przetargowa wezwała Wykonawcę, ktory złożył
najkorzYstniejszą ofeńę do przedłozenia za pośrednictwem platformy Zakupowej
dokumentow opisanych w pkt 5.4 S|WZ w terminie do 15.a2,2021 r. W dniu
11.a2.2O21 r. Wykonawca ten przedłozył w sposob prawidłowy wszystkie niezbędne
dokumenty,

FIRMY,,oAzA,, JAN Śwłrnczex
ut. Żywiecka 823, 43-378 Rybarzowice

do pod p i sa n i s." gllt pwy w p rz_ed m i oc i e za mów i e n i a,

Uzasadnienie:
ZamawiającY, działając na podstawie z ań, 91 ust. 1 ustawy pzp, wybrał ofertę
najkorzYstniejszą w dniu 12 lutego 2a21 r., na podstawie kryteriow oceny ofeń
okreŚlonYch w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ,,SlWZ,,i.
W PrzedmiotowYm postępowaniu zamawiający okreśtił w S|WZ następujące kryteria
ocenY ofert. kfierium 1'. cena oferty brutto - waga g1ola, kryterium 2: warunkl
Płatnosci - Waga 5%, WYbrana oferta jest najkorzystniejsza i nie podlega odrzuceniu
- uzYskała największą ilośc punktow spośrod ofeń niepodlegajacych odrzuceniu, wg
kryteriow ocenY ofert zgodnie z S|WZ (szczegołowa informacja w Zestawieniu
Punktacji PrzYznanej ofeńom), a wykonawca, ktory ją złażył, spełnia warunki udziału
w postępowaniu okreslone przęz zamawiającego w slwz - załączył wymagane
oświadczenia idokumenty, iw związku z tym nie podlega wykluczeniu.
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Tęłnin podpisenia umowv:
Zamawialący lnformuje, ze zgodnie z ań. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa
w sPrawie aał'nowienia publicznego z Wykonawca, ktorego ofeńa została wybrana
jako najkorzystniejsza, zostanie zawańa w terminie nie kró§zym niż 10 dni od dnia
Przesłania zawiadornienia o wyborze najkorzystniejszej ofeńy przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, ze Wykonawca ten wniesie
najPozniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w pkt 15 SIWZ. O dokładnym terminie, w ktoryrn umowa zostanie
Pzedstawiona do podpisania, Wykonawca, ktorego oferta została wybrana jako
naj ko rzystn iej sza, zo sta n i e powiad om iony te lefo n iczn ie.

srodki ochronv prawnei:
Srodki ochrony prawnej przysługują w zakresie przewldzianym w Dziale Vl ustawy
Dznl ŁY.
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Rafał RyplewiczAndize.i Kowol
Prz ewodniczacy

Komisji Pzetargowej
Sekretarz

Komisji Przetargowe]

Władysław Gąsiorek
Członek

Komisji Przetargowej

Bogdan

Komis;i Przetargowej

Ańur Rozmus
Członek

Komisji Pzetargowej

Zatwierdzamv wvbor Kom i§ii Przetargowei :
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Członek Zarządu l Prokurent
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