
Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Komunalne 
w Kruszwicy Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. 

ul. Goplańska 2, 88 -150 Kruszwica 

Kruszwica, 9 maj 2018r. 

Do wiadomości Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielanego w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn . zm.) 

pn. ,,Dostawa węgla kamiennego dla celów energetycznych na potrzeby Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o." 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. zawiadamia, że 

w postępowaniu o zamówienie publiczne, udzielanym w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn . zm.) pn. ,,Dostawa 

węgla kamiennego dla celów energetycznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy 

sp. z o.o." zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy, tj.: 

COAL TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzwonkowej 4, 71-804 Szczecin 

Wartość oferty brutto: 1 889 280,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wykazał 

spełnienie ustanowionych w przedmiotowym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wiedzy i doświadczenia, jak również złożył ofertę, która pozostaje zgodna pod względem 

formalno-prawnym ze wszystkimi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym z dnia 18 kwietnia 2018r. Wykonawca, stosownie do ustanowionych kryteriów oceny ofert 

uzyskał najwyższą ilość punktów. Zestawienie punktów przyznanych w ramach obowiązujących 

kryteriów oceny ofert przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

Załączniki: 
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Prezes Zarządu, Piotr Zieliński 

Kruszwica 09.05.2018r. 

Załącznik nr 1: Zestawienie punktów przyznanych Wykonawcom w ramach obowiązujących kryteriów 

oceny ofert. 

Sporządziła: Aleksandra Sasin 

Wnioskujący przedstawiciel powołanej komisji przetargowej: Kazimierz Pamuła 

Kruszwica, 09 .05.2018r. 



Oferta nr 1: 

~ 
/L» 
Przedsiębiorstwo Komunalne 

w Kruszwicy Sp. z o.o. 

Zestawienie punktów przyznanych Wykonawcom w ramach obowiązujących 

kryteriów oceny ofert: 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC" sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 

Wartość oferty brutto: 1 908 960,00 zł- ilość punktów: 79,12 

Wartość opałowa oferowanego węgla: 22,500 MJ/kg- ilość punktów: 19,56 

Łączna ilość uzyskanych punktów: 98.68 

Oferta nr 2: 
COAL TRADE sp. z o.o. ul. Dzwonkowej 4, 71-804 Szczecin 

Wartość oferty brutto : 1 889 280,00 zł- ilość punktów: 80,00 

Wartość opałowa oferowanego węgla: 23 MJ/kg- ilość punktów: 20,00 

Łączna ilość uzyskanych punktów: 100,00 


