
                               OGŁOSZENIE O WYNIKACH Z POSTĘPOWANIA 
 
Zadanie : Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla Zespołu Szkół w  Paczkowie w 
ilości: koks gruby 40 ton i węgiel orzech – 80 ton 

                                                       O g ł o s z e n i e 
  
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę opału do Zespołu Szkół w Paczkowie w ilości 

koks gruby 40 ton i węgiel orzech w ilości 80 ton. 
 

  
Zamawiający : 

Zespół Szkół w Paczkowie 
48-370 Paczków 
ul. Kołł ątaja 9 
tel. 77/4316440 

dziękuje Wykonawcom za udział w postępowaniu nr ZP.01/01/2014 i złożenie ofert oraz 
informuje zgodnie art.92, ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) o wyniku w/w postępowania, na 
podstawie oceny złożonych ofert. 
Po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu w tym uzupełnionych na wezwanie zamawiającego (art. 
26 ust. 3  ustawy PZP) Zamawiający dokonał oceny ważności złożonych ofert. 
Ocenę ważności złożonych ofert zawiera poniższa tabela. 
 
 
Lp. Wykonawca Cena 

ofertowa 
netto w 

PLN 

Cena 
ofertowa 
brutto w 

PLN 

Ważność 
oferty/Punktacja 

1. EUROKOMERS  
Sp. z o.o. 
Ul. Bogumińska 77c 
44-351 Turza Śl. 

74 600,00 91 758,00 Wykonawca nie 
wykluczony. 
Oferta ważna 
89,65 pkt. 
 

 
2. 
 

PPHU AGROPLON 
ul. Główna 38 
46-134 Głuszyna 

72 000,00 88 560,00 Wykonawca nie 
wykluczony. 
Oferta ważna 
92,89 pkt. 

 
3. 
 

Składnica Artykułów 
Masowych  
WĘGLOPASZ s.j. 
Ul. Koronowska 38 
86 -031 Osielsko-Żołędowo 

66 880,00 82 262,40 Wykonawca nie 
wykluczony. 
Oferta ważna 
100,00 pkt. 

 
4. 
 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe RENIX 
Ul. Kukułcza 11 
48-300 Nysa 

 

72 560,00 89 248,80 Wykonawca nie 
wykluczony. 
Oferta ważna 
92,17 pkt. 

 



 
 
 
  
 

Po  dokonanej ocenie ofert ważnych  Zamawiający dokonał wyboru jako oferty 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – 
 
Składnica Artykułów Masowych  

WĘGLOPASZ  s.j. 

Ul. Koronowska 38 

86 -031 Osielsko-Żołędowo 
 
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta spełnia warunki udziału  w 
postępowaniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej 
na podstawie kryterium określonego w niniejszym postępowaniu – kryterium ceny. 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP umowa z wybranym 
Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo 10 dni, jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. 
 

 

Paczków, dnia 12.02.2014 r. 
                                                                                                          

 Dyrektor Zespołu Szkół  w Paczkowie 

Martyna Nakonieczny 


