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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów służbowych Straży 

Miejskiej w Białymstoku” za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez 

Wykonawcę: 

PETROJET Sp. z o.o. z siedzibą 26-670 Pionki, Kieszek 52  

z ceną ofertową brutto 175 301,95 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden 

złotych 95/100 groszy). 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta 

Wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała 

100,00 punktów w wyniku badania i oceny ofert w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. 

cenę ofertową – 100%.  

Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

zamówienia, tj. 190 000,00 zł brutto.   

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:  

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa 

Liczba punktów 

uzyskanych w kryterium 

cena ofertowa 

1 

CIRCLE K Polska Sp. z o.o. 

ul. Puławska 86                               

02-603 Warszawa 

176 380,09 zł 99,39 

2 

PETROJET Sp. z o.o.             

Kieszek 52                                        

26-670 Pionki 

175 301,95 zł 100,00 

3 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego                                                   

ul. Poleska 89                      

15-874 Białystok 

175 675,50 zł 99,79 



 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

zostać zawarta z wyłonionym Wykonawcą po upływie 5 dni od przesłania niniejszej 

informacji.   

 

 

Komendant Straży Miejskiej 

w Białymstoku 

 

/-/ Krzysztof Kolenda 

 

 

 
 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

2. Strona BIP Zamawiającego: http://smbip.um.bialystok.pl/ 

3. a/a 

http://smbip.um.bialystok.pl/

