Suwałki, dnia … sierpnia 2020 r.
ZP/4/2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Zakup gazu CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez
okres 10 lat tj. w latach 2021 – 2031 wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że po
dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/4/2020„Zakup gazu
CNG w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat tj. w
latach 2021 – 2031 wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów”, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertękonsorcjum firm: PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana
Kazimierza 3, 01-248 Warzawa i Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile Oddział
„Diament” w Zielonej Górze, Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła.

Numer oferty

UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup gazu CNG
w ilości 5 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat tj. w latach
2021 – 2031 wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów”, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. Pzp.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną i
udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania postawione w SIWZ i ustawie
Pzp. oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną
punktacją

Cena
(100%)

Konsorcjum firm:

1

Lider: PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Partner: Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile
Oddział „Diament” w Zielonej Górze
Plac Stanisława Staszica 9
64-920 Piła

Cena

100,00

20.910.000,00

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ, jego oferta była zgodna z przepisami ustawy Pzp. odpowiadała treści SIWZ należało
wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. ofertę PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana
Kazimierza 3, 01-248 Warzawa i Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile Oddział
„Diament” w Zielonej Górze, Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła.

