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Gminny Zespół Szkół      Janowice Wielkie 24.05.2017  

im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich  

ul. Partyzantów 4  

58-520 Janowice Wielkie  

 

    INFORMACJA  ZAMAWIAJĄCEGO  

dotycząca złożonych ofert w ogłoszonym przetargu na sukcesywne dostawy  paliwa 

drzewnego - pelletu     spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus wraz z 

załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu 

pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynu (silosów) za pomocą złącza pneumatycznego, dla 

potrzeb grzewczych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich  w ilości  szacunkowej  

około 220 ton, w okresie od lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.   

 

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

24 maja 2017 r. do ogłoszonego  postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy  

paliwa drzewnego - pelletu     spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus wraz z 

załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu 

pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynu (silosów) za pomocą złącza pneumatycznego, dla 

potrzeb grzewczych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich  w ilości  szacunkowej  

około 220 ton, w okresie od lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.  wpłynęły 3 oferty.  

 

Na podstawie art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert.  

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 194.832,00 

zł brutto  

 

2. Oferty złożyli Oferenci:  

 

OFERTA  Nr 1  

POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o.  

ul. P. Kołodzieja 2  

40-749 Katowice  

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

a) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu łącznie 

z dostawą:  

cena netto:    595,00 /pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100/ 

cena brutto:  731,85 /siedemset trzydzieści jeden złotych 85/100/   

Łączna wartość brutto oferty: 161 007,00 
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b) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – do 72 godzin  

 

OFERTA  Nr  2 

BARLINEK S.A.  

Al. Solidarności 36 

25-323 Kielce  

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

c) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu łącznie 

z dostawą:  

cena netto:    605,00 /sześćset pięć złotych 00/100/ 

cena brutto:  744,15 /siedemset czterdzieści cztery złote 15/100/   

Łączna wartość brutto oferty: 163 713,00 

d) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – do 72 godzin  

 

OFERTA  Nr 3  

Biomasa Partner Group Sp. z o.o. 

Modła Kolonia 5d 

62-571 Stare Miasto  

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

e) Ostateczna końcowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę pelletu łącznie 

z dostawą:  

cena netto:   650,00 /sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100/ 

cena brutto:  799,50 /siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100/   

Łączna wartość brutto oferty: 175 890,00 

f) termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu zgłoszenia – do 72 godzin  

 

Mirosław Wiśniewski  

                                                                                   Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  

               w Janowicach Wielkich  


