
 

 

 
 
 

                                                                                       Łódź, dnia      6  maja  2010 roku 
PROKURATOR  OKRĘGOWY 
                    W ŁODZI  
 
 
 

                                                                                                                           
 
III G 2300 / 2 / 10 
 
                                                                                   
                                                                                               Do wszystkich Wykonawców 
 
 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę paliw płynnych 

rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania  dla  Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 

 
 

INFORMACJA 

                                                   I. o wykluczeniu a następnie odrzuceniu oferty  
                                                II. o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
                                                                                           

        Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie  przepisów art. 

92 ust. 1  ustawy z dnia 29  stycznia  2004  roku  -   Prawo  zamówień  publicznych  ( t. j.  Dz.  

U.  z  2007  r.  Nr.  223, poz. 1655 ze zm.), dalej oznaczonej jako Pzp., informuje o:  

I. wykluczeniu i odrzuceniu  w trybie art.24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, w związku z art. 89 ust. 1 

pkt 2)  Pzp. oferty oznaczonej numerem 1 z powodu jej niezgodności z rozdziałem III pkt A 

ppkt 2) SIWZ,  polegającym na:  

niezłożeniu przez Wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;  

w szczególności Wykonawca przedstawił  umowę  o wydawaniu i użytkowaniu kart flotowych 

z której wynika, iż Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Uhercach 

Mineralnych  Zakład Rolno – Produkcyjny w Średniej Wsi 177,  38 – 604 Hoczew, uzyskało 

uprawnienia do występowania o wydawanie i użytkowanie kart flotowych, natomiast nie 

przedstawił pisemnej zgody PKN ORLENU na występowanie o wydanie kart dla innych 

podmiotów, t.j przeniesienia praw i obowiązków na osoby trzecie, zgodnie z zapisem  § 13 

umowy nr EKF / 1G45 / 2003 z dnia 15 grudnia 2003r., aneksowanej  Aneksem nr 1  z 27 

stycznia 2009 r. 



 

 

                                                                                                                      

 

II. wyborze w trybie art. 91 ust. 1 Pzp.,  najkorzystniejszej oferty oznaczonej Nr 2: 

złożonej przez Polski Koncern Naftowy „ ORLEN „ S.A. Dział Sprzedaży Kart Flotowych, 

09-411 Płock, ul. Chemików 7, 

 z ceną brutto – 559.524,00 zł. 

( słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote00/100). 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ., tj. ceny 
brutto. 

Nazwa ( firmy ), siedziba i adres Wykonawcy Numer oferty Łączna punktacja oceny 

 Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna 
Dział Sprzedaży Kart Flotowych, ul. Chemików 
7, 09 –411 Płock 
 

1 

 
 

100,00 
 
 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na  

dostawę paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych zostanie zawarta w 

trybie art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp. 

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego, przekazywanie informacji faksem, prosimy 

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma,  wskazując datę otrzymania i 

zapoznania się z jego treścią.  

  

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach 

prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. 

 

 
 
                                                                                           Prokurator Okręgowy 
                                                                                                       w  Łodzi 
        
                                                                                          Krzysztof Bukowiecki 
 
 
 
 
 
 

   a/z                                                                                
 


