
Szczecin, dnia 18.08.2015 r.

ZZ-2380-38/15

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:   postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz.

423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „uPzp” na „dostawy koksu
grubego,  koksu  orzech,  węgla  orzech,  eco  groszku  i  miału  węglowego  do  kotłowni
znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego”

  Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części I – koks gruby dla KP Międzyzdroje,ul. Mickiewicza 14

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

za cenę  14.720,00 zł brutto i wartości opałowej 28.636 kJ/kg

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

42,93 29,33 72,26

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części II– koks orzech dla PP Węgorzyno, ul. Runowska 45

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

za cenę  9.490,00 zł brutto i wartości opałowej 28.000 kJ/kg

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

70,00 30,00 100,00

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

55,36 27,86 83,22

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

67,10 28,93 96,03

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

–------------------
–-----------

oferta odrzucona
–-----------------

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „AGROSKŁAD” 
Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

Uzasadnienie  faktyczne: W złożonej ofercie na część II Wykonawca

w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna zaproponował

25.844 kJ/kg. Nie jest to zgodne z siwz, gdyż  dla części II  tj. dla

koksu orzech minimalna wartość kaloryczna wynosiła 26.000 kJ/kg,

stąd  zaoferowany  produkt  ma  za  niską  wartość  kaloryczną  i  nie

spełnia wymagań Zamawiającego ujętych w siwz.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części III– koks orzech dla PP Dobra Nowog.,ul. Ofiar Katynia 2

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

za cenę  11.388,00 zł brutto i wartości opałowej 28.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

70,00 30,00 100,00

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

55,36 27,86 83,22

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

67,10 28,93 96,03

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

–---------------
–-----------

oferta odrzucona
–------------

6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „ELAS“ 
Elżbieta Krukowska
ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

faks 91 57 333 00

67,51 27,96 95,47

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „AGROSKŁAD” 
Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

Uzasadnienie  faktyczne: W złożonej ofercie na część III Wykonawca

w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna zaproponował

25.844 kJ/kg. Nie jest to zgodne z siwz, gdyż  dla części  III  tj. dla

koksu orzech minimalna wartość kaloryczna wynosiła 26.000 kJ/kg,

stąd  zaoferowany  produkt  ma  za  niską  wartość  kaloryczną  i  nie

spełnia wymagań Zamawiającego ujętych w siwz.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części IV– węgiel orzech dla PP Wierzchowo, ul. Parkowa 1

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin
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za cenę  9.023,28 zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

69,95 30,00 99,95

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

61,18 30,00 91,18

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

–--------------
–-----------

oferta odrzucona
–----------

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „Firma Transportowo-
Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław 
Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

Uzasadnienie   faktyczne: W  złożonej  ofercie  na  część  IV

Wykonawca w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna

wpisał  zakres  27-28.000  kJ/kg.  Nie  jest  to  zgodne  z  siwz,  gdyż

należało podać konkretną, jednoznaczną wartość.  Wartość opałowa

jest bowiem jednym z dwóch kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części V– węgiel orzech dla PP Sławoborze, ul. Lipowa 6

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

za cenę  7.798,69 zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg
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Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

61,13 30,00 91,13

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

–--------------
–-----------

oferta odrzucona
–----------

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „Firma Transportowo-
Handlowa
„MIREX-HURT” 
Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

Uzasadnienie  faktyczne: W złożonej ofercie na część V Wykonawca

w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna wpisał zakres

27-28.000  kJ/kg.  Nie  jest  to  zgodne  z siwz,  gdyż  należało  podać

konkretną,  jednoznaczną  wartość.  Wartość  opałowa  jest  bowiem

jednym z dwóch kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części VI– węgiel orzech dla Rąbino, Rąbino 23

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

za cenę  7.798,69 zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

5



Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

61,13 30,00 91,13

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

–--------------
–-----------

oferta odrzucona
–----------

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „Firma Transportowo-
Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław 
Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

Uzasadnienie   faktyczne: W  złożonej  ofercie  na  część  VI

Wykonawca w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna

wpisał  zakres  27-28.000  kJ/kg.  Nie  jest  to  zgodne  z  siwz,  gdyż

należało podać konkretną, jednoznaczną wartość.  Wartość opałowa

jest bowiem jednym z dwóch kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części VII– miał węglowy dla KP Lipiany, ul.J. Narodowej 54

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

za cenę  6.900,30 zł brutto i wartości opałowej 22.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

46,67 29,76 76,43
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4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 28,47 98,47

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski 
Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

53,23 30,00 83,23

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części VIII– węgiel orzech dla PP Biały Bór, ul. Żymierskiego 6

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

za cenę  7.734,24 zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

67,84 30,00 97,84

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

67.52 30,00 97,52

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części IX– węgiel orzech dla PP Tuczno, ul. Wolności 10

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin
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za cenę  6.445,20 zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

66,69 30,00 96,69

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

–--------------
–-----------

oferta odrzucona
–----------

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „Firma Transportowo-
Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław 
Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

Uzasadnienie   faktyczne: W  złożonej  ofercie  na  część  IX

Wykonawca w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna

wpisał  zakres  27-28.000  kJ/kg.  Nie  jest  to  zgodne  z  siwz,  gdyż

należało podać konkretną, jednoznaczną wartość.  Wartość opałowa

jest bowiem jednym z dwóch kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części X– węgiel orzech dla PP Ińsko, ul. Armii Krajowej 18 

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

za cenę  7.734,24zł brutto i wartości opałowej 27.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

69,95 26,21 96,16

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54
61,13 26,21 87,34

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

–--------------
–-----------

oferta odrzucona
–----------

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

70,00 26,21 96,21

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

57,11 27,11 84,22

6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „ELAS“ 
Elżbieta Krukowska
ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

faks 91 57 333 00

64,92 30,00 94,92

2) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono następującą ofertę :

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

5 „Firma Transportowo-
Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław 
Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

Uzasadnienie  faktyczne: W złożonej ofercie na część  X Wykonawca

w formularzu cenowym w pozycji wartość kaloryczna wpisał zakres

27-28.000 kJ/kg.  Nie  jest  to  zgodne  z  siwz,  gdyż  należało  podać

konkretną,  jednoznaczną  wartość.  Wartość  opałowa  jest  bowiem

jednym z dwóch kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie   prawne:  art.  89 ust.  1  pkt  2  uPzp –  Zamawiający

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
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Części XI– koks gruby  dla PP Morzyczyn, ul. Szczecińska 29

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

za cenę  6.440,00 zł brutto i wartości opałowej 28.636 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

55,11 29,33 84,44

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

61,33 29,33 90,66

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

70,00 30,00 100,00

6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „ELAS“ 
Elżbieta Krukowska
 ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

faks 91 57 333 00

65,45 29,35 94,80

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części XII– koks gruby dla PP Marianowo, ul. Mieszka I 6

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

za cenę  10.120,00 zł brutto i wartości opałowej 28.636 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

67,86 29,33 97,19

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

53,67 29,33 83,00

3 Firma Transportowo-Handlowa
„MIREX-HURT” Mirosław Olek
ul. Przemysłowa 2 B

73-150 Łobez

faks 91 397 55 29

61,33 29,33 90,66

5 „AGROSKŁAD” Nowakowski Sp.J.
ul. Jedności Narodowej 22c

72-130 Maszewo

faks 91 464 71 05

70,00 30,00 100,00

6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „ELAS“ 
Elżbieta Krukowska
ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

faks 91 57 333 00

63,45 29,35 92,80

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części XIII– koks gruby dla PP Polanów, ul. Dworcowa 3

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

za cenę  10.439,00 zł brutto i wartości opałowej 28.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

70,00 30,00 100,00
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2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

63,54 30,00 93,54

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części XIV– eco-groszek dla PP Tychowo, ul. Leśna 4

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

za cenę  9.933,00 zł brutto i wartości opałowej 26.000 kJ/kg

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

1 „KLASYKA“ Olga Żelazek
ul. Piłsuckiego 4/b

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

70,00 28,89 98,89

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

56,44 30,00 86,44

4 „COAL TRADE“ Sp. Z o.o.
ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

faks 91 462 99 69

61,28 28,89 90,17

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Części XV– koks gruby dla RD Postomino 107

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

za cenę  11.500,50 zł brutto i wartości opałowej 28.000 kJ/kg
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Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

wartość opałowa

Łączna 

liczba 

punktów

2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

faks 52 381 86 54

70,00 30,00 100,00

2) w postępowaniu w zakresie tej cześci nie odrzucono żadnej oferty;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części ;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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