OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
stosownie do § 57 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w spółce
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r.,
zawiadamia, że:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
(z możliwością składania ofert częściowych) prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego
(o wartości poniżej 418 000 euro)
na
„Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej 95 (etyliny) i oleju napędowego (ON) do pojazdów
samochodowych i sprzętu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w latach: 2018-2019”
sprawa nr 25/ZS/DZ/2017
dokonał wyboru w poszczególnych częściach następujących ofert:
 w części I – oferty nr 2, którą złożył wykonawca: BP Europa SE Spółka Europejska Oddział
w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków – oferta wykonawcy uzyskała na podstawie kryterium
oceny ofert: „cena”- 100% -100,00 pkt (łącznie 100 pkt);
 w części II – oferty nr 4, którą złożył wykonawca: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
Klonowica Sp. z o.o., ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin – oferta wykonawcy uzyskała
na podstawie kryterium oceny ofert: „cena”- 100% - 100,00 pkt (łącznie 100 pkt).
UZASADNIENIE:
Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany zgodnie z SP (rozdz. XII pkt 1-2) według kryterium
„cena” – 100%. Wykonawcy wymienieni powyżej, spełniają wymogi określone w SP, złożyli oferty
(odpowiednio w częściach) z najniższą ceną, które (łącznie) nie przekraczają kwoty jaką zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z przywołanym kryterium przyznane punkty
wynoszą odpowiednio:
1) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA,
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów, uzyskała w kryterium cena:
 w części II – 98,43 pkt (łącznie – 98,43 pkt);
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2) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: BP Europa SE Spółkę Europejską Oddział w Polsce,
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, uzyskała w kryterium cena:
 w części I – 100,00 pkt (łącznie – 100,00 pkt);
 w części II – 97,78 pkt (łącznie – 97,78 pkt);
3) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: FLOTEX POLSKA II Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 5,
35-105 Rzeszów, uzyskała w kryterium cena:
 w części I – 98,92 pkt (łącznie – 98,92 pkt);
4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica
Sp. z o.o., ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin, uzyskała w kryterium cena:
 w części II – 100,00 pkt (łącznie – 100,00 pkt).

PREZES ZARZĄDU
Krystian Wawrzyniak
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