Warszawa, dnia _____ października 2010 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA GENERALNA
Znak sprawy: PG X F 3820/7/10
<strona internetowa Zamawiającego>
<tablica ogłoszeń>
<Wykonawca, który złożył ofertę>

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne zakup benzyny bezołowiowej Pb 98 i oleju
napędowego ON dla środków transportu obsługujących Prokuraturę Generalną
w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych przez okres 24 miesięcy
(publikacja ogłoszenia w B.Z.P. z dnia 04.10.2010 r., Nr 316876 – 2010).

Niniejszym informuję, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „uPzp”, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup benzyny
bezołowiowej Pb 98 i oleju napędowego ON dla środków transportu obsługujących Prokuraturę
Generalną w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych przez okres 24 miesięcy,
znak sprawy PG XF/3820/7/10, do realizacji zamówienia wybrano firmę Polski Koncern
Naftowy ORLEN z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7, która jako jedyna
złożyła ofertę oraz zaoferowała kwotę brutto za wykonanie zamówienia w wysokości:
397 900,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 0/100).
Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający o powyższym zawiadomił
Wykonawcę, który złożył ofertę w uzasadnieniu podając, iż oferta jest zgodna z SIWZ oraz uPzp
oraz, że w kryterium „cena” uzyskała ona 100 pkt.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Zamawiający zamieścił powyższe informacje na stronie
internetowej (www.pk.gov.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy ul.
Barskiej 28/30.
Zamawiający informuje, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 , iż na podstawie art. 94
ust. 2 pkt 1) ppkt a) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed
upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, gdy w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Od niniejszego postanowienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
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