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        Janowice Wielkie 12.06.2017 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 2017 r. do 30 czerwca 2018  

w ilości szacunkowej ok. 220 ton. 

 

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  dla potrzeb grzewczych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach 

Wielkich  ul. Partyzantów 4 w terminie od lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ilości 

szacunkowej ok. 220 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.  2015 r.  poz. 2164 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:   605,00 / sześćset pięć złotych 00/100 / 

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

b) cena oferty brutto/łączna wartość brutto: 163.713,00 / sto sześćdziesiąt trzy tysiące 

siedemset trzynaście złotych 00/100/ 

Wartość oferty brutto przeliczona na punkty: 

 

       

Lp. 

KRYTERIA WAGA 

% 

Ilość 

pkt. 

OBLICZENIE  PUNKTÓW  

1 Cena brutto oferty 

 
95 95                       

Ilość pkt.  =  163 713,00 : 163 713,00 x 95 

= 95 pkt. 

                   

2 Termin dostawy 

jednorazowej 
5 5     Do 72 godzin – 5 pkt. 

  

 Razem 100 100 
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W oparciu o kryteria oceny ofert oferent ten - uzyskał maksymalną liczbę 100 pkt. 

 

OFERTA Nr 3  

 

BIOMASA Partner Group Sp. z o.o. 

Modła Kolonia 5d 

62-571 Stare Miasto  

 

która złożyła ofertę na następujących warunkach:   

a) 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/   

b) cena oferty brutto/łączna wartość brutto: 175.890,00 / sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100/ 

Wartość oferty brutto przeliczona na punkty: 

 

       

Lp. 

KRYTERIA WAGA 

% 

Ilość 

pkt. 

OBLICZENIE  PUNKTÓW  

1 Cena brutto oferty 

 
95 88,35                       

Ilość pkt.  =  163 713,00 : 175 890,00 x 95 

= 88,35 pkt. 

                   

2 Termin dostawy 

jednorazowej 
5 5     Do 72 godzin – 5 pkt. 

  

 Razem 100 93,35 
 

 

 

W oparciu o kryteria oceny ofert oferent ten - uzyskał  liczbę 93,35 pkt.  

Oferta nr 1  

POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o. ul. P. Kołodzieja 2, 40-749 Katowice  – Wykonawca 

wykluczony  

 

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   została odrzucona 

oferta Nr 1 Firmy POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o. ul. P. Kołodzieja 2, 40-749 

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

wykluczył z postępowania przetargowego  Wykonawcę POLI TRADE POLSKA Sp. z 

o.o. ul. P. Kołodzieja 2, 40-749 Katowice   

 

Uzasadnienie:  

 

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12,16,17 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę firmę 

POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ponieważ Wykonawca nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca:  

1. nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 30.05.2017 r. do 

godz. 09.00 aktualnego certyfikatu DIN PLUS  (wymóg określony w pkt. 7.6.pkt. 

7 SIWZ), 

2. nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 30.05.2017 r. do 

godz. 09.00 opłaconej polisy potwierdzającej, iż Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200 000 słownie: dwieście tysięcy 

złotych  (wymóg określony w pkt. 7.6.pkt. 8 SIWZ), 

3. nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 30.05.2017 r. do 

godz. 09.00  pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia w oryginale (wymóg określony w pkt. 7.9.pkt. 2 SIWZ), 

4. powołując się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 

ustawy PZP, nie złożył wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 

30.05.2017 r. do godz. 09.00 w odniesieniu do tych podmiotów następujących 

dokumentów:  

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

 wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia 

złożenia oferty dostaw pelletu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
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tym okresie, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Na potwierdzenie niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej 

czterech dostaw pelletu o wielkości co najmniej 200 ton rocznie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 oświadczenia  w zakresie wskazanym w załączniku Nr 2 do SIWZ  dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.  

 opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

minimum 200 000 (dwieście tysięcy złotych). 

Wymóg złożenia tych dokumentów został zawarty w pkt. 7.7 pkt. 1 i 2 SIWZ 

 

 

          mgr inż. Mirosław Wiśniewski  

       Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół  

                im. Wandy Rutkiewicz 

                w Janowicach Wielkich   

 


