
Przedsiebiorstwo Komuna"ne 
w Kruszwicy Sp. z o.o. 

Kruszwica, 2 lipca 2019r. 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy SP. z o.o. 
ul. Gopla ńska 2, 88 -150 Kruszwica 

Do wiadomości Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielanego w zwi ązku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie ń  publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z pó źn. zm .) 
pn. „Dostawa w ęgla kamiennego dla celów energetycznych na potrzeby Przedsi ębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy Sp. Z O.O." 

Informacja nt. z łożonych ofert w postępowaniu 

Zamawiaj ący, Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. zawiadamia, że w postępowaniu 

o zamówienie publiczne, udzielanym w zwi ązku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
- Prawo zamówie ń  publicznych (Dz.U. z 2018r. Poz. 1986 z pó źn. zm .) pn. „Dostawa węgla kamiennego 

dla celów energetycznych na potrzeby Przedsi ę biorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o." wptyn ę iy 
oferty następujących wykonawców, tj.: 

OFERTA NR 1: 
ENERGO sp, z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski 
Warto ść  oferty brutto: 1 169 730,00 z ł  
Warto ść  opalowa ofertowanego węgla: 22 Mi/kg 

OFERTA NR 2: 
COAL TRADE spó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ścią  
ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin 
Warto ść  oferty brutto: 1 169 730,00 z ł  
Warto ść  opalowa ofertowa nego w ęgla: 22 Mi/kg 

OFERTA NR 3: 
KTK POLSKA spó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ścią  
ul. Okopowa 7, 80-819 Gda ńsk 
Warto ść  oferty brutto: 1 214 010,00 z ł  
Warto ść  opalowa ofertowanego węgla: 22 Mi/kg 

OFERTA NR 4: 
Przedsiębiorstwo Us ługowo Handlowe „TOREC" spó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ścią  
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toru ń  
Warto ść  oferty brutto: 1 199 250,00 z ł  
Warto ść  opalowa ofertowanego węgla: 22,500 Mi/kg 

tPn rz ądu 

Prezes Zarz90 	„ Ń  
Kruszwica 02.07.2019r. 


