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        Janowice Wielkie 17.06.2015 r. 

        

  

       

ROZSTRZYGNIĘCIE  PRZETARGU  

dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przetargu na sukcesywne 

dostawy paliwa drzewnego – pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN 

Plus  dla potrzeb grzewczych Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w 

Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4   w terminie od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016  

w ilości szacunkowej ok. 242 ton. 

 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich informuje, że w dniu 

17 czerwca 2015  r. do ogłoszonego  postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy 

paliwa drzewnego – pelletu  dla potrzeb grzewczych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach 

Wielkich  ul. Partyzantów 4 w terminie od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w ilości 

szacunkowej ok. 242 ton złożono 3 oferty. Po dokonaniu badania i oceny ofert nie 

podlegających  odrzuceniu złożonych w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 91 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zmianami) wybrano  

ofertę Nr 2  złożoną przez Firmę:  

BARLINEK S.A.   

Al. Solidarności 36  

     25-323 Kielce   

       

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

a) ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu  

łącznie z dostawą:  

cena netto:   630,00 / sześćset trzydzieści złotych / 

cena brutto: 774,90 / siedemset siedemdziesiąt cztery złote 90/100/   

b) cena oferty brutto/łączna wartość brutto: 187.525,80 / sto osiemdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 80/100/ 

 

W oparciu o kryterium ceny 100% oferent ten – uzyskał maksymalną liczbę 100% 
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Pozostałe oferty:  

Oferta Nr 1 Firmy  

1. EKOENERGIA CK  Jadwiga Krawczyk  

ul.  Płowniaka 10/40 

25-634 Kielce  

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

a) ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu  

łącznie z dostawą:  

cena netto:   719,00 / siedemset dziewiętnaście złotych / 

cena brutto:  884,37 / osiemset osiemdziesiąt cztery złote 37/100/   

b) cena oferty brutto/łączna wartość brutto: 214.017,54 / dwieście czternaście tysięcy 

siedemnaście złotych 54/100/ 

Wartość oferty brutto  przeliczona na punkty :  

 

C= 187.525,80:214.017,54 x 100% 

C= 87,63% 

 

Oferta Nr 3 Firmy  

2. Tartak OLCZYK  Ludwik Olczyk  

Świdno 1  

29-105 Krasocin  

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

c) ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu  

łącznie z dostawą:  

cena netto:   673,55 / sześćset siedemdziesiąt trzy złote 55/100 / 

cena brutto:  828,47 / osiemset dwadzieścia osiem złotych 47/100/   

d) cena oferty brutto/łączna wartość brutto: 200.488,90/ dwieście  tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt osiem złotych 90/100/ 

Wartość oferty brutto  przeliczona na punkty :  

 

C= 187.525,80:200.488,90 x 100% 

C= 93,54% 
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II. Zgodnie z art. 92.1. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w trakcie 

postępowania przetargowego na dostawę paliwa drzewnego-pelletu na potrzeby grzewcze  

Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4  nie została odrzucona 

żadna oferta.  

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania przetargowego – Zamawiający 

nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.   

 

IV. Zgodnie z pkt. 12.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu na 

dostawy paliwa drzewnego oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w 

specyfikacji zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy w nie otwartych kopertach 

wewnętrznych – bez otwierania i rozpatrzenia.  

Oferta Firmy PPHU MATEX Marek Tereszczak ul. 1 Maja 36, 11-610 Pozezdrze 

została dostarczona do Zamawiającego po terminie podanym w specyfikacji.  

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 17.06.2015 r. zwrócił złożoną ofertę 

przez Firmę MATEX  w nie otwartej zewnętrznej kopercie bez jej otwierania i rozpatrzenia.  

   

  

 

 

        Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  

        w Janowicach Wielkich  

 

 

       /-/ mgr inż. Mirosław Wiśniewski  


