
Domaszowice 2009-11-18 
 

Ogłoszenie o wyborze oferty 
 
 
działając na podstawie art. 92 ust 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 
 
zawiadamiam, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie; 
Dostawa opału do  Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach w sezonie grzewczym 
2009/2010 
 
wybrana została oferta nr 4;  
 
Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno -Handlowo-Usługowe  
„AGROPLON” 
Małgorzata Wołczańska   
ul. Główna 38 
46 –134 Głuszyna  
 

-węgiel  gatunek   I     - 645,00 zł 
-węgiel  gatunek   II    - 620,00 zł 
- miał węglowy     - 390,0,00 zł  

 
Oferta została wybrana  poniewaŜ otrzymała największą liczbę punktów w kryterium cena  
 
Jednocześnie informuję, Ŝe w postępowaniu  zostały złoŜone cztery oferty; oferta nr 1  
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlow „IMAGE”, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze Gardawice, 
oferta nr 2 TERMO-BUD Marcin Anbild, ul. Mikołaja 9 b, 47-400 Racibórz, oferta nr 3 Transport 
CięŜki i Handel Mrozowska Mariola, ul. Zielona 35 B, 44-341 Skarbensko, oferta nr 4 
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGROPOLN” Małgorzata Wołczańska, ul. 
Główna 38, 46-134 Głuszyna..  
 
Porównanie przyznanych punktacji  w zastosowanym kryterium złoŜonym  ofertom; 
          
   Oferta nr 1          Oferta nr 4 
Cena                        
- węgiel   gat. I             100 pkt    100 pkt 
- węgiel  gat. II             100 pkt,     92 pkt  
- miał węglowy              91 pkt               100 pkt 
 
 Ogółem     291 pkt    292 pkt  

 

W tym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 wyŜej cytowanej ustawy „ z postępowania 
wyklucza się wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy”  wykluczono  dwóch  Wykonawców, tj; 

Oferta nr 2 TERMO_BUD Marcin Anbild, ul. Mikołaja 9b, 47-400 Racibórz 

Oferta nr 3 Transport CięŜki i Handel, Mrozowska Mariola,, ul. Zielona 35 B, 44-341 Skarbeńsko.   
Wymienieni Oferenci  nie złoŜyli  wymaganych dokumentów. 
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy pzp  ofertę nr 2 i ofertę nr 3 uznaje się za oferty odrzucone.  


