
 

 

 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.7.2020 

Poznań, 19.05.2020 r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa paliwa 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – zwany dalej Zamawiającym, dziękuje za złożenie 

oferty oraz poświęcony czas na jej przygotowanie i jednocześnie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej 

Ustawą, informuje, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest 

ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała 

najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W załączeniu przesyłamy zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

- Waldemar Kołaski – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 - Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postepowaniu 

2. Strona internetowa 

3. WAT-aa  
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Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za całość 

zamówienia 

(PLN) 

Wysokość upustu 

udzielonego na zakupy na 

stacji paliw 

1 

Polski Koncern Naftowy  

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

328 412,30 

na korzystanie z myjni 

samochodowej na stacjach 

paliw: 10% 

 

na zakup produktów poza 

paliwowych na stacjach 

paliw: 5% 

 

Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryterium oceny ofert  

Łączna 

punktacja 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia  

Wysokość upustu 

udzielonego na 

zakupy na stacji 

paliw 

1 

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spółka Akcyjna 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

60,00 30,00 90,00 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0 

Oferty odrzucone: 0 

 


