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ZP/1/TR/2013                                                                                       Kędzierzyn – Koźle 16.10.2013 r. 

                                                        

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

 DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO  
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o. 

 
 Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  
z późń. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana 
została jako najkorzystniejsza oferta firmy: 
 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
ul. Zglenickiego 44 

09-411 PŁOCK 
 

Cena oferty brutto: 5 388,63 zł/m³ oleju napędowego Ekodiesel,  
5 610,03 zł/ m³ oleju napędowego Arktycznego 2 

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium ceny ustalone   
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia wymagania dotyczące 
terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 
W postępowaniu oferta 1 Wykonawcy została odrzucona. 

WYKONAWCA PODSTAWA 
PRAWNA PODSTAWA FAKTYCZNA ODRZUCENIA 

 
AXAN Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 5 
08-311 Bielany 

 
Pzp art. 89 ust. 1 
pkt 2 

 
Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W załączniku nr 1 
(formularz ofertowy) w tabeli Olej napędowy „standardowy” 
Wykonawca nie podał wartości: liczby cetanowej, zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
pozostałości po koksowaniu (z 10% pozostałości 
destylacyjnej), pozostałości po spopieleniu, zawartości wody, 
zawartości zanieczyszczeń, badania działania korodującego na 
miedzi (3hm w temperaturze 50°C), odporności na utlenianie, 
smarności skorygowanej średnicy śladu zużycia (WS 1,4)  
w temp. 60°C, lepkości w temperaturze 40°C, temperatury 
zablokowania zimnego filtru (CFPP). W tabeli Olej napędowy 
„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” 
Wykonawca nie podał wartości: liczby cetanowej, temperatury 
zapłonu, pozostałości po koksowaniu (z 10% pozostałości 
destylacyjnej), pozostałości po spopieleniu, badania działania 
korodującego na miedzi (3h, w temperaturze 50°C), odporności 
na utlenianie, smarności skorygowanej średnicy śladu zużycia 
(WS 1,4) w temp. 60°C, estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych (FAME). 
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.  
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Przyznana punktacja X= cena najtańszej 

oferty/cena oferty badanej x 100 pkt 

1. 

 
BORIM Sp. z o.o. 

ul. Bielska 50 
43-200 Pszczyna 

99,05 pkt 

2. 
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

ul. Zglenickiego 44 
09-411 PŁOCK 

100 pkt 

3. 

 
PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

ul. Sidorska 61 
21-500 Biała Podlaska 

98,92 pkt 

4. 
PETROLIS Sp. z o.o. 

ul. Władysława Jagiełły 10a/204 
26-700 Zwoleń 

99,95 pkt 

5. 
AXAN Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 5 
08-311 Bielany 

Oferta odrzucona 

6. 
Firma Handlowo-Usługowa „FEL-TANK” 

ul. Boczna 6 
44-240 Żory 

99,79 

 

 
Umowa zostanie zawarta w terminach określonych w art. 94 ust 1 i 2 ustawy Pzp. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje również 
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty – według rozdzielnika. 
 


