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                                                   ZAWIADOMIENIE                           Olecko,  2016-11-04 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/  

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE* 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 
390 000zł.(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Dostawa wraz z transportem węgla eko groszek do kotłowni 

Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 

Numer ogłoszenia: 325260 - 2016; data zamieszczenia: 17.10.2016r. 

Komisja przetargowa w składzie: 
1. Marek Chomontowski - przewodniczący 
2. Józef Zieliński- sekretarz 
3. Jan Jędra 
4. Wiesław Domel 

Po dokładnej analizie ofert, których otwarcie miało miejsce w dniu 02/11/2016r. godz.11.00 w sekretariacie szkoły 
niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez ZST przetargu na dostawę wraz z transportem węgla eko groszek do 
kotłowni  ZST w Olecku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej  złożonej przez 
Wykonawcę:  
WĘGLOPOL Sp z.o.o. 
Marii Konopnickiej 2A 
11-200 Bartoszyce 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta nr 1 Wykonawcy zawierała najkorzystniejsze kryteria 
oceny tj: cenę, tj. 448,95 zł brutto/ (słownie: czterysta czterdzieści osiem 95/100) oraz czas dostawy: 48 godzin i uzyskała 
razem 100 pkt. a w związku z powyższym w wyniku analizy i oceny ofert uzyskała  akceptację komisji przetargowej 
przeprowadzonej przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania zamówienia:  zgodnie ze SIWZ 
 
Uzasadnienie wyboru: zgodnie ze SIWZ oferta w/w Wykonawcy, na podstawie wyłącznego 
kryterium oceny została uznana za najkorzystniejszą. 
 
Zamawiający, Zespół Szkół Technicznych  Pl. Zamkowy  2, 19-400 Olecko, informuje, że na 
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy z 
wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 ustawy. 
Pozostałe oferty, które nie podlegały odrzuceniu i były oceniane przez Zamawiającego: 

Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa 
TRASBUD Spółka z.o.o. 
Łukasiewicza 1  19-300 Ełk 
Cena brutto: 476,01  PLN  
Czas dostawy: 48 godzin  Razem: 95,3pkt. 
 
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że po upływie wskazanego w Ustawie terminu zamierza zawrzeć Umowę z 
wybranym Wykonawcą. 
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