
Nr sprawy: WAG-n.261.19.2020
Nr pisma: WAG-1I.W.61789.AB.2020

zamowienie nr 2/pn/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuj?,

iz Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ki Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: zakup (dostawa) paliw ptynnych przy u^ciu kart paliwowych.

Jake najkorzystniejsz^ dla realizacji przedmiotowego zambwienia wybrano oferty nr 2 zlozon^ przez Wykonawc^:

LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbl^ska 35, 80-718 Gdansk, z cen^ oferty: 161.040,OOzl brutto.

Uzasadnienie faktvczne i orawne wvboru naikorzvstnieiszei ofertv. Punktacia Drzvznana ofertom

w krvterium ocenv ofert oraz laczna nunktacia.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt

XIII SIWZ, oferta nr 2 zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryterium

oceny ofert okreslonego w SIWZ: Cena - waga 100%.

Oferta ta Jest oferty podlegaj^c^ ocenie wedle przyj^tego kryterium oceny ofert. Oferta

w kryterium oceny ofert otrzymuje najwyzsz^ liczb^ punktow, tj. 100,00 pkt (100,00 pkt x 100%).

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody

wykluczenia z post^powania.

W niniejszym post?powaniu zlozono 3 (trzy) oferty, ponizej punktacja przyznana ofertom w kryterium

oceny ofert zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt XIII SIWZ:

Numer

oferty

Nazwa/firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy

FLOTEX POLSKA II

Spblka z ograniczon^ odpowiedzialno^ci^ Sp. K.

ul. Przemyslowa 5

35-105 Rzeszbw

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

ul. Elblqska 135

80-718 Gdansk

Cena oferty

brutto

162.195,00 zl

brutto

161.040,00 zl

brutto

IloSe punkt6w Laczna
w kryterium:
Cena-waga 100%

99,29 pktx 100%=
99,29 pkt

100,00 pkt X 100%= 100,00

100,00 pkt pkt
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Polski Koncem Naftowy ORLEN

Sp61ka Akcyjna

ul. Chemikdw 7

09-411 Piock

162.525,00 zl

brutto

99,09 pkt X 100%=

99,09 pkt

Zamawiaj^cy w niniejszym post^powaniu zastosowal procedure, o ktorej mowa w art. 24aaust.l pzp.
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