Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38
62 - 800 Kalisz

Kalisz, dnia 18 grudnia 2014 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2014

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich
Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58, 62 - 610 Sompolno

z ceną oferowaną w wysokości brutto 17 643 981,00 zł (słownie złotych: siedemnaście
milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden).
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna i spełnia wymogi określone
w SIWZ i jest ofertą najtańszą spośród złożonych ofert, która uzyskała największą liczbę
punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.

W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz
z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert).

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.

Wiceprezes Zarządu
/-/
Ryszard Latański

Zbiorcze zestawienie ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich
Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

2

3

1.

LOMAX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Złota 61 lok. 100, 00 - 819 Warszawa

99,95 pkt

2.

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik
ul. Sławoszewska 2b, 63 - 220 Kotlin

99,88 pkt

3.

ZUH NAFTOHURT - Jerzy Sasiński
ul. Warszawska 58,62 - 610 Sompolno

Kalisz, dnia 18 grudnia 2014 roku

100 pkt

Wiceprezes Zarządu
/-/
Ryszard Latański
....................................................................
/ Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego/

