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Domanice , dn. 08.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograni; znak sprawy GPK. 0272.6.2017 NA DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU
WĘGLOWEGO DLA GMINY DOMANICE
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych
w postępowaniu ofert Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.):
I. Przedstawiamy
poniżej nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty oraz łączną punktację i
kryteria oceny ofert:
1.Węglopasz Sp.z o.o. 60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6 adres do korespodencji ;
Żołędowo ul. Koronowska 38, 86 -031 Osielsko
1.łączna cena oferowana brutto- 86 389,05 zł - 60 pkt
2.wartość energetyczna spełnia ( węgiel ekogroszek – 28000kJ/kg, miał węglowy- 26000kj/kg, węgiel
groszek- 28000kj/kg
- 30 pkt
3. zawartość siarki do 0,49%
- 10 pkt
II. Informuje o odrzuconych ofertach.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) odrzuca ofertę Wykonawcy: FUH Koper Hanna
Czachy 30,08-113 DOMANICE.
Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt. 7b) Wykonawca odrzuca ofertę jeżeli „wadium nie zostało
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy…”.
Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, że Wykonawca w przewidzianym przepisami terminie
nie wniósł wadium określonego w siwz. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy pzp „wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert”. Przepis ten Zamawiający zawarł również w SIWZ w pkt. VIII.
,, tj.VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 27.10.2017 r. do godz. 11:00 wnieść wadium w wysokości 1200,00 zł.
Wadium może być wniesione w:


Pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn. zm.)

Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
MBS Zbuczyn O/Wiśniew
Nr rachunku: 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170
: ,, Dostawa węgla i miau dla Gminy Domanice,,
Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w pokoju nr 5 lub
zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 7:3015:30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone
jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą (pod
rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania)oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie
określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.
24 ust.2 pkt.2 ustawy).

Z dokumentów zawartych w ofercie Wykonawcy, wynikało, iż nie wniósł on wadium w wyznaczonym
terminie i wyznaczony sposób.
W związku z powyższym Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku wniesienia wadium w
ustawowym i przewidzianym w siwz terminie i należy go wykluczyć na podstawie art.24 ust.2 pkt.2
ustawy.
III. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. XIII SIWZ (cena oferty – 60
pkt, zawartość siarki – 10 pkt., wartość energetyczna – 30 pkt.), dokonano wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: .
Węglopasz Sp.z o.o. 60- 648 Poznań ul. Piątkowska 149/6 adres do korespodencji ;
Żołędowo ul. Koronowska 38, 86 -031 Osielsko z łączną ceną oferowaną brutto- 86 389,05 zł] .
Jest to oferta, która nie podlega odrzuceniu i w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów
(100,00 pkt. - za wspomniane wyżej kryteria).
IV. Informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2), z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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