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OGŁOSZENIE
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Bohaterów  Ziemi  Gdańskiej  w  Pszczółkach  informuje,   

że  w  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu  16.12.2014  r.  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  o  wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  207.000,00
EURO na:

Zakup paliwa energetycznego (węgla i miału) do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, 
z dostawą na miejsce składowania

- w części I - została wybrana oferta złożona przez Firmę Transport, Usługi, Handel, Skład opału, Mat.
Budowlane  Skup  złomu  Tadeusz  Decka;  83-132  Morzeszczyn,  Osiedle  XXX-Lecia  PRL  1,  która
zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 4.305,00 zł, w tym należny podatek VAT 
w wysokości 23%, przy zastosowaniu ceny jednostkowej brutto 615,00 zł za 1 tonę węgla;
- w części II - została wybrana oferta złożona przez Firmę „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.; 60-648 Poznań,
ul. Piątkowska 149/6, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 99.297,90 zł, 
w tym należny podatek VAT w wysokości 23%, przy zastosowaniu ceny jednostkowej brutto 367,77 zł  
za 1 tonę miału.
Oferty  złożone  przez  ww.  Wykonawców  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  są  ważne  
i nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy zaoferowali najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia. 

W prowadzonym  postępowaniu,  oferty  przetargowe  złożyło  czterech  Wykonawców,  którzy  zaoferowali
następujące  ceny  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  w  wyniku  oceny,  uzyskali  niżej  podaną  ilość
punktów:
Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty Nazwa
kryterium -waga
kryterium

Uzyskana ilość 
punktów

1. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

Część I – 4.348,05 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
621,15 zł za 1 tonę);
Część II – 99.297,90 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
367,77 zł za 1 tonę)

Cena - 100%

Część I – 
99,01 pkt

Część II – 
100,00 pkt

2. Transport, Usługi, Handel, 
Skład opału, Mat. 
Budowlane Skup złomu 
Tadeusz Decka
Osiedle XXX-Lecia PRL 1
83-132 Morzeszczyn

Część I – 4.305,00 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
615,00 zł za 1 tonę);
Część II – 104.611,50 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
387,45 zł za 1 tonę)

Cena - 100%

Część I – 
100,00 pkt

Część II – 
94,92 pkt

3. WARMIAK
Sarnowo 5
11-100 Lidzbark 
Warmiński

Część I – 4.378,43 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
625,49 zł za 1 tonę);
Część II – 119.855,70 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
443,91 zł za 1 tonę)

Cena - 100%

Część I – 
98,32 pkt

Część II – 
82,85 pkt

4. Zakład  Produkcyjno  –
Usługowo  –  Handlowy
„IRESTA” 
Stanisław Małecki
Jabłówko 29a
83-212 Bobowo

Część I – 5.110,00 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
730,00 zł za 1 tonę);
Część II – 118.800,00 zł (przy 
zastosowaniu ceny jednostkowej 
440,00 zł za 1 tonę)

Cena - 100%
Część I –
84,25 pkt

Część II –
83,58 pkt

Oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są ważne i nie podlegają odrzuceniu. 
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