Radomsko, dnia 24.04.2014r.
Szpital Powiatowy
97-500 Radomsko
ul. Jagiellońska 36
Dział Zamówień Publicznych
Tel. 44/ 685 47 04 , 685 47 16
Fax 44 / 685 47 01

Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliwa do
samochodów służbowych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i
gazu ) w systemie kart flotowych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
Znak sprawy: 103/2014

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych
(benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu ) w systemie kart flotowych.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.
kryterium cena – 60 %.
kryterium rabat – 40%

Wygrała oferta :
Oferta nr 1 -

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock ul. Chemików 7
wartość oferty netto 131.663,51 zł , wartość brutto 161.946,13 zł

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer
oferty
1.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock ul. Chemików 7

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena
Rabat

Cena oferty brutto

60 pkt
40 pkt

W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania
żadnego Wykonawcy
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienia publiczne w przedmiotowym
postępowaniu zostanie zawarte zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Zatwierdził :
na oryginale
pieczęć
i
podpis
nieczytelny
Dyrektor
lek.med. Radosław Pigoń
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161.946,13
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