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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedziba  w Opolu Lubelskim, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej zwanej - „ustawą”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego w przedmiocie  Sukcesywnego zakupu paliw płynnych dla  taboru
samochodowego PCZ sp. o. o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ jako najkorzystniejszą wybrano:
1. w zakresie  zadania nr 1: ofertę złożoną przez Andrzeja Rosińskiego prowadzącego działalność pod firmą Tankbud Andrzej
Rosiński, ul. Kraczewicka 15, 24-320 Poniatowa.
Uzasadnienie: Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów określonych w SIWZ (Cena – 60 pkt,
Upust– 40pkt; łącznie –100 pkt). 
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  na  podstawie  art.  26  ust.  6  ustawy  skorzystał  z  posiadanego  już  dokumentu
potwierdzającego  spełnienie  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej. Złożony wraz z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej dokument koncesji na obrót paliwami nie budzi
wątpliwości Zamawiającego co do jego prawidłowości i aktualności na dzień składania ofert.

W zakresie zadania nr 1 ofertę złożył  również Wykonawca:  Energia Polska sp. z  o.o.,  Oddział  w Opolu Lubelskiem
ul. Fabryczna 38, 24-300 Opole Lubelskie. Jego oferta otrzymała w kryterium Cena – 58,47 pkt, Upust – 15,68 pkt; łącznie –
74,15 pkt.

2. w zakresie  zadania nr 2: ofertę złożoną przez Andrzej Rosińskiego prowadzącego działalność pod firmą Tankbud Andrzej
Rosiński, ul. Kraczewicka 15, 24-320 Poniatowa.
Uzasadnienie: Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów określonych w SIWZ (Cena – 60 pkt,
upust – 40pkt; łącznie –100 pkt). 
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  na  podstawie  art.  26  ust.  6  ustawy  skorzystał  z  posiadanego  już  dokumentu
potwierdzającego  spełnienie  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej. Złożony wraz z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej dokument koncesji na obrót paliwami nie budzi
wątpliwości Zamawiającego co do jego prawidłowości i aktualności na dzień składania ofert.

W zakresie zadania nr 2 nie złożono innych ofert. 

Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający dokonał oceny podmiotowej wyłącznie Wykonawcy którego oferta wstępnie została
uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym odstąpił od oceny podmiotowej pozostałych wykonawców biorących
udział w przedmiotowym postępowaniu. 

Prezes Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

         /-/
Beata Kocięcka

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 7171830083, REGON 431019069
tel./fax:  (81)  827  22  78,  www.pczol.pl,  e-mail:  sekretariat@pczol.pl,  Sąd  Rejonowy  Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydział
Gospodarczy KRS, KRS 0000487468. Wysokość kapitału zakładowego: 28.089.900,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 28.089.900,00 zł.

1 

http://www.pczol.pl/
mailto:sekretariat@pczol.pl

