
Znak sprawy P/01/2012 

Koźmin Wlkp.,  dnia 05.07.2012 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W POSTĘPOWANIU NA: 

 

Dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. nr 113 poz. 759 i nr 161, poz. 1078) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiocie postępowania złożono 5 ofert. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.    

Zgodnie ze SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

Cena – cena brutto za realizację zamówienia. 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych 

ofert. 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
ofe
rty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Streszczenie 
warunków udziału 
w postępowaniu i 

oceny ofert 

Cena 
oferty Punktacja 

Kolejność 
oferty wg 

kryterium ceny 
za realizację 
zamówienia 

1 

Przedsiębiorstwo 
Transportowo-
Handlowe „IMAGE”  
Sebastian Girgiel 
ul. Dojazdowa 53 
43-186 Orzesze 
Gardawice 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

Cena brutto 
węgla orzech 
-  602,70 zł 

 
100 Oferta pierwsza 

w kolejności 

2 
GWN Sp. z o. o. 
ul. Bogumińska 77c 
44-351 Turza Śląska 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

Cena brutto 
węgla orzech 
-  735,54 zł 

81,94 Oferta piąta 
w kolejności 



3 

Firma Handlowo 
Usługowa 
„Kołodziejczak” s.c. 
Roman, Dominik 
Kołodziejczak 
Prokopów 25a 
63-300 Pleszew 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

Cena brutto 
węgla orzech 
-  665,00 zł 

 
90,63 Oferta druga 

w kolejności 

4 

Składnica Artykułów 
Masowych 
„WĘGLOPASZ” 
spółka jawna 
Tadeusz Mendrygał, 
Marcin Mendrygał 
Żołędowo ul. 
Koronowska 38 
86-031 Osielsko 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

Cena brutto 
węgla orzech 
-  712,17 zł 

 
84,63 Oferta czwarta 

w kolejności 

5 

Transport i Handel 
Janina Poczta 
Sapieżyn 18 
63-720 Koźmin Wlkp. 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału 
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

Cena brutto 
węgla orzech 
-  669,00 zł 

 
90,09 Oferta trzecia 

w kolejności 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty 

ustalono, iż oferta nr 1 firmy: 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE”  
Sebastian Girgiel 
ul. Dojazdowa 53 
43-186 Orzesze Gardawice 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji istotnych 

warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

w specyfikacji kryterium wyboru. 

 
Podpisanie umowy: 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
 

 


