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Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
na zakup paliwa. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1 - Polski 
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa.     

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, a także zdolności 
technicznej lub zawodowej, a złożona przez wykonawcę oferta spełnia wymagania 
odnośnie przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

Zestawienie złożonych ofert i punkty przyznane
w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łącznie: 

Kryterium:
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy
Cena brutto

za wykonanie 
całego 

przedmiotu 
zamówienia

C

Odległość 
drogowa stacji 

paliw w km
od siedziby 

zamawiającego,
Od

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów
P = C + Od

nr 1
Polski Koncern Naftowy 
ORLEN Spółka Akcyjna 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

60 pkt
582 715,00 zł

40 pkt
1,7 km 100 pkt

nr 2
CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

58,41 pkt
598 605,00 zł

40 pkt
3,9 km 98,41 pkt

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.11.2021

Warszawa, 29 czerwca 2021 r.
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Wykonawca Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7,
09-411 Płock zaoferował realizację całego przedmiotu zamówienia w okresie
24 miesięcy za cenę brutto: 582 715,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące 
siedemset piętnaście 00/100 zł).

Ceny jednostkowe brutto paliwa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego
z 09 czerwca 2021 r., ze stacji paliw przy ul. Polnej 1, podane w ofercie wykonawcy Polski 
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna: benzyna bezołowiowa (Pb 95)
– 5,29 zł, rabat w wysokości 0,15 zł za zakup 1 l benzyny bezołowiowej, olej napędowy 
(ON) - 5,24 zł, rabat w wysokości 0,15 zł za zakup 1 l oleju napędowego.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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