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dot. zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia, że 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2018 r. pod 

numerem: 654045-N-2018 na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację w/w zadania. 
 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 
 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
 

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy – nie podlega 

odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnia wymagania 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył 1 wykonawca. 
 

3. Informacja o wykonawcy, który złożył ofertę: 
 

Oferta nr 1 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

Łączna cena brutto oferty: 184 720,00 zł  
 

4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

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

6. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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