
Częstochowa, dn. 18.06.2018r. 

 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  dla 

zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 144 000 EURO 

dla dostaw i usług pn.  

„Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla 

środków transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie” 
 

Sprawa nr: MT.2370.02.2018 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

ul. Sikorskiego 82/94 

42-200 Częstochowa 
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zawiadamia zgodnie z art. 86 

oraz 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) o 

rozstrzygnięciu w dniu 18.06.2018 roku przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa 

paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków 

transportu i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie” ogłoszonego 5 czerwca 2018r. 

 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.06.2018r. o godz.10
30

. w Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sikorskiego 

82/94 (sala 18). 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 383 100,00 zł brutto 

(trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych). 

3. Termin wykonania zamówienia: 12m-cy tj. od 02.10.2018r. do 01.10.2019r. 

4. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu,  

spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. 

5. Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.  

6. W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. 

7. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Po rozpatrzeniu oferty zgodnie z kryteriami „cena” (tj. wartość brutto całości dostawy z 

uwzględnieniem upustu cenowego) o wadze 80% oraz „upust” (tj. upust cenowy na zakup 

paliw obowiązujący przez pełny okres trwania umowy) o wadze 20% wybrano do 

realizacji ofertę firmy:  

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.   

09-411 Płock,  

ul. Chemików 7 

Uzasadnienie wyboru:  

L.p. Kryterium 
Znaczenie/waga 

kryterium 
Dane wartościowe zgodnie 

z ofertą PKN ORLEN S.A. 

Punktacja przyznana 

oferentowi tj. PKN 

ORLEN S.A. 

1 Cena  80% 375 214,50 80 

2 Upust 20% 0,50% 20 

Łączna punktacja: 100 

 



Zgodnie z podanymi kryteriami oceny ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta, 

która uzyskał największą liczbę sumy punktów w ocenie punktowej. W przedmiotowej 

sprawie Oferent tj.: PKN ORLEN S.A. uzyskał 100 pkt – jedyna ważna oferta.  

Oferta spełnia również wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z podanymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Warunki płatności według oferty zgodne ze siwz: 

 Ustalone okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia 

miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje 

się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego 

 Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty sprzedaży. Za datę zapłaty 

uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. Datą sprzedaży 

jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

10. Warunki gwarancji według oferty zgodne ze siwz: 

 Wykonawca gwarantuje wysoką jakość paliw, spełniającą wymagania zawarte w 

PN-EN-590 oraz PN-EN-228 oraz wszystkimi obowiązującymi w okresie trwania 

umowy aktami prawnymi. 

 Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie paliwa złej jakości 

złoży reklamację Wykonawcy, który w  terminie do 14 dni reklamację rozpatrzy. 

 Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi 

sprzedawanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca 

przeprowadzi postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 

reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zabawiającego Wykonawca naprawi 

szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za 

naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie zamyka postępowania na 

drodze sądowej. 

11. Warunki zawarcia umowy: 

Umowa z wymienionym Wykonawcą może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), o czym komisja 

poinformuje Wykonawcę. 

 

 

 

Komisji przetargowa 

Rafał Czerwiński 

Łukasz Sączek                         

Rafał Jureczko                  

 

Zatwierdził: 

 

            KOMENDANT MIEJSKI 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

              W CZĘSTOCHOWIE 

 

st. bryg. mgr inż.  Jarosław Piotrowski 

 

 


