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Protokół z wyboru wykonawcy

Dotyczy: wybór Wykonawców zapytania ofertowego nr 2021-19850-81061 z dnia 25.11.2021 roku na
sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego ON - na potrzeby realizacji kursów z zakresu prawa jazdy różnego
rodzaju kategorii oraz kwalifikacji wstępnej w ramach projektu pn. „Kierowcy zawodowcy", wspótfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Sposób upowszechnienia informacji o zamówieniu
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81061) oraz na stronie
Beneficjenta (https://poldek.pl/o-firmie/eu/zapytania-ofertowe) w dniu 25.11.2021r.

Termin składania ofert: 25.11.2021 -3.12.2021r. do godziny 15.00.

II. Zestawienie otrzymanych ofert
W terminie do dnia 3.12.2021r. otrzymano jedną oferte:
Lotos Paliwa sp. z o.0., NIP: 583-10-23-182, na kwotę 183.830,00 zł; oferta wpłynęta do biura zamawiającego w
dniu 3.12.2021 r., o godzinie 13:05.

III. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wtym:
- warunek niepowiązania z zamawiającym, zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020- do oferty dołączono stosowne oświadczenie,
- warunek posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dot. przedmiotowe
zamówienie, tj. aktualną i ważną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami
ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 716
ze zm.) w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem - do oferty dołączono koncesję.

V. Informacja z oceny ofert
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierowat się następującym kryterium oceny ofert:
Cena: waga 100%
1) Kryterium wyboru oferty: cena (C) -waga 100 %
2) Sposób oceny oferty:
Punkty za kryterium „cena" obliczone zostaty wg poniższego wzoru:
C= [(CN /CR) x 100%] x 100
gdzie:
C-liczba punktów dla kryterium „cena"
CN - najniższaoferowana cena
CR- cena oferty rozpatrywanej
Cena oferty jest ceną brutto.

Przy czym:
a) cena jednostkowa podana w ofercie musiała być obliczona w oparciu o maksymalną dzienną cenę za 1 litr
paliwa sprzedawanego przez Wykonawcę w dniu 24 listopada 2021 roku, na wskazanej stacji paliwowej, o
której mowa w punkcie I1.9.
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b) Dodatkowo w formularzu ofertowym w kolumnie 5 wskazano miejsce, w którym Wykonawca podat stały
rabat określony w złotych polskich (0,09zł, tị. 9 groszy), o który będzie pomniejszona obowiązująca w dniu
zakupu cena za 1 litr oleju napędowego ON.
c) cena oferty jest ceną brutto i została podana cyfrowo w złotych polskich, z doktadnością do dwóch miejsc po
przecinku i wyniosta: 183.830,00 zł.

d) w okresie obowiązywania umowy z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą, zaptata za zakup paliwa
będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora),
pomniejszoną o staty rabat w wysokości 9 groszy za litr paliwa.

Złożonej ofercie od Lotos Paliwa sp. z o.o., NIP: 583-10-23-182 przyznano 100 punktów.

V. Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem
Wybrana została oferta Lotos Paliwa sp. z o.0., NIP: 583-10-23-182, gdyż była jedyną ofertą, spetniała wszystkie
kryteria i warunki oraz uzyskała maksymalna liczbę punktów (100 punktów).

Data i miejsce sporządzenia protokołu: Gdańsk, dnia 6.12.2021 roku

Podpis zamawiającego i/lub osób upoważnionych przez zamawiającego do podejmowania czynności w postępowaniu:

aw Dagmara Romanowicz..... KrzysztofGliński

Załączniki do protokotu:
1.

2.
3.

Złożone oferty wraz z załącznikami
Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi wykonawcami: Krzysztof Gliński
Oświadczenie o braku powiązań z potencjalnymi wykonawcami: Dagmara Romanowicz
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