
Szczecin, dnia 24.03.2014 r. 

ZZ-2380-32/2014 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na całodobowa obsługa eksploa-

tacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego 

w sezonie grzewczym 2014/2015 
 

 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

Zamawiający zawiadamia, że w każdej z części rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie: 
 

CZĘSĆ I – KP Międzyzdroje, wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agnieszka Jurałojć, ul. 1000 lecia PP 15/9, 

72-500 Międzyzdroje, cena brutto oferty 6 148,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

7. Agnieszka Jurałojć, ul. 1000 lecia PP 15/9, 72-500 Międzyzdroje 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

50,60 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘŚĆ II - PP Lipiany, wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Krystian Sawa, ul. Bema 31, 74-240 

Lipiany, cena brutto oferty 7 420,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

15. Krystian Sawa, ul. Bema 31, 74-240 Lipiany,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

61,07 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ III – RD Postomino wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Maria Cicha, 76-113 Postomino 93, cena 

brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

1 Maria Cicha, 76-113 Postomino 93, 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 

 

 

 



CZĘSĆ IV – PP Biały Bór wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bogusława Luterek, ul. Żymierskiego 6/1, 

78-425 Biały Bór, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

19. Bogusława Luterek, ul. Żymierskiego 6/1, 78-425 Biały Bór,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ V – PP Grzmiąca wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Henryk Kreklau, ul. Kwiatowa 6/1 

Grzmiąca, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

3. Henryk Kreklau, ul. Kwiatowa 6/1 Grzmiąca 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ VI – KP Rąbino wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Tomasz Dutkowski, 78-331 Rąbino 22/1, 

cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

5. Tomasz Dutkowski, 78-331 Rąbino 22/1 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ VII – RD Tuczno wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Urszula Maciesza, ul. Różana 15, 78-640 

Tuczno, cena brutto oferty 5 300,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

16. Urszula Maciesza, ul. Różana 15, 78-640 Tuczno, 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

43,62 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 



 

CZĘSĆ VIII – PP Polanów wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Andrzej Wiśniewski, ul. Mariańskie 

Wzgórze 2/1, 76-010 Polanów, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

17. Andrzej Wiśniewski, ul. Dworcowa 11, Polanów 76-010 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ IX – PP Wierzchowo wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Krystyna Tarach, ul. Parkowa ½, 78-530 

Wierzchowo, cena brutto oferty 5 300,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca 

 

Liczba punktów 

2. Krystyna Tarach, ul. Parkowa ½, 78-530 Wierzchowo, 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

43,62 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ X - PP Sławoborze wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Renaldo Osiński, ul Kołobrzeska 29/2, 78-

314 Sławoborze, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

6. Renaldo Osiński, ul Kołobrzeska 29/2, 78-314 Sławoborze,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XI – PP Morzyczyn wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Barbara Mulica, ul. Szczecińska 29, 73-108 

Morzyczyn, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

12. Barbara Mulica, ul. Szczecińska 29, 73-108 Morzyczyn,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 



5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XII – PP Ińsko wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Katarzyna Obarzanek , ul. Armii Krajowej 

18/2, 73 – 140 Ińsko, cena brutto oferty 5 088,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

11. Katarzyna Obarzanek , ul. Armii Krajowej 18/2, 73 – 140 Ińsko, 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

41,88 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XIII – PP Dobrzany wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Edward Pacocha, ul. Cmentarna 2, 73-130 

Dobrzany, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

10. Edward Pacocha, ul. Cmentarna 2, 73-130 Dobrzany,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XIV – PP Suchań wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Jarosław Witkowski, ul. Strzelecka 5, 73-

132 Suchań, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

9. Jarosław Witkowski, ul. Strzelecka 5, 73-132 Suchań,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XV – PP Marianowo wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wanda Bałaszewska, Trąbki 6/D, 73-121 

Marianowo, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

8. Wanda Bałaszewska, Trąbki 6/D, 73-121 Marianowo,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

45,37 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 



4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XVI  PP Węgorzyno wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ilona Krzączkowska, ul Jagiellońska 8/4, 

73-155 Węgorzyno, cena brutto oferty 6 572,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

14. Ilona Krzączkowska, ul Jagiellońska 8/4,73-155 Węgorzyno,  100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

54,09 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XVII – PP Dobra wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Józef Graczykowski, ul. Ofiar Katynia 22/4, 

72-210 Dobra Nowog, cena brutto oferty 5 512,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

13. Józef Graczykowski, ul. Ofiar Katynia 22/4, 72-210 Dobra Nowog. 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

54,09 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

CZĘSĆ XVIII – PP Tychowo wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wiesław Żerdziński, ul. Leśna 3, 78-220 

Tychowo, cena brutto oferty 5 300,00 zł, 
2) ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy,  którzy uzyskali następującą ilość punktów w 

kryterium 100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

4. Wiesław Żerdziński, ul. Leśna 3, 78-220 Tychowo 100,00 

18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Sp. z o.o. 

ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz 

43,62 

3) nie odrzucono żadnej oferty, 
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 2 ww. ustawy 
 

 

 

 

 

 

 


