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Znak sprawy: ZP.262.5.2021 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

pn. „Zakup paliw ciekłych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1 – Polski 
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w 
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw 
ciekłych. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, a także zdolności technicznej lub zawodowej, a złożona przez 
wykonawcę oferta spełnia wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia i nie 
podlega odrzuceniu. 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono 
żadnej oferty. 

Zestawienie złożonych ofert i punkty przyznane 
w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łącznie: 

Nr oferty, nazwa i 
adres wykonawcy 

Kryterium 

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 

Cena brutto za 
wykonanie 

całego 
przedmiotu 
zamówienia 

Liczba stacji 
paliw 

wykonawcy, na 
których jest 

możliwa 
realizacja 

zamówienia 

Upust cenowy 
liczony od ceny 

brutto 1 litra 
paliwa 

nr 1. 
Polski Koncern 
Naftowy ORLEN 
Spółka Akcyjna 
ul. Chemików 7, 
09-411 Płock 

60 pkt 

210 980,00 zł 

20 pkt 

1 777 szt. 

20 pkt 

1,60 % 
100 pkt 
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Wykonawca Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7,  
09-411 Płock zaoferował realizację całego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 
1 stycznia 2022 r., sukcesywnie do 31 grudnia 2022 r. za cenę brutto: 210 980,00 zł 
(słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł 00/100). 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy 
nastąpi w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

Przewodniczący 

Komisji przetargowej 

Marcin Czajka 


