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Znak.spr   D/479/10

 INFORMACJA O  WYBORZE OFERTY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25, 
46-380 Dobrodzień jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na; ”Sprzedaż 
wraz z dostawą koksu, miału i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  w  sezonie  grzewczym  2010/2011”  działając  na 
podstawie art.92 ust.2   ustawy z dnia  29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.z 2010r.Nr 113, poz. 759) zawiadamia  o wyborze wykonawcy;
a/.  zadanie  nr 1;  „BEST” S.A.  ul.  Gałczyńskiego 6,  43-300 Bielsko-Biała   z ceną 
873,52 zł brutto (1 tona koksu wraz z dowozem),
b/. zadanie nr 2;  PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 marca 154/54, 
44-300 Wodzisław Śląski z ceną 589,26 zł brutto( 1 tona węgla wraz z dowozem),
c/.  zadanie  nr  3;   Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY” 
Paweł Cichy ul. Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza z ceną 347,70 zł brutto 
( 1 tona miału wraz z dowozem). 
 W przetargu nieograniczonym na ”Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na 
potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  w 
sezonie grzewczym 2010/2011”  wpłynęły oferty następujących  firm;
a/. zadanie nr 1;  
- „BEST” S.A. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała z ceną; 835,70 zł /1 tona 
koksu i 37,82 zł/1 tona dowozu ,
- „ARTEL” spółka z o.o. ul. Oświęcimska 2, 42-600 Tarnowskie Góry z ceną; 915,00 
zł /1 tona koksu i 36,60 zł/1 tona dowozu ,
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski z ceną; 923,54 zł /1 tona koksu i 20,74 zł/1 tona dowozu ,
-  „RUDKOP-ex”  Stanisław Baron,  Wiesław Jarosz  ul.  Kalinowa 11,  41-707  Ruda 
Śląska z ceną; 925,98 zł /1 tona koksu i 37,82 zł/1 tona dowozu
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176,  41-303  Dąbrowa Górnicza  z ceną;  890,60  zł/1  tona koksu  wraz z 
transportem,
b/. zadanie nr 2;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski z ceną; 568,52 zł /1 tona węgla i 20,74 zł/1 tona dowozu ,
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176,  41-303  Dąbrowa Górnicza  z ceną;  622,20  zł/1  tona  węgla  wraz  z 
transportem,
c/. zadanie nr 3;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski z ceną; 362,34 zł /1 tona miału i 20,74 zł/1 tona dowozu ,
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 



Tworzeń  176,  41-303  Dąbrowa Górnicza  z  ceną;  347,70  zł/1  tona  miału  wraz  z 
transportem.
Pismem z  dnia 20.09.2010r. Znak.spr. D/460/10 działając na podstawie art.87 ust.1 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r.Nr 113, poz. 
759) wezwano  Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „CICHY” Paweł 
Cichy ul. Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza w terminie 3 dni od otrzymania 
pisma do złożenia pisemnych wyjaśnień ,jak należy interpretować zapisy zawarte w 
ofercie  przetargowej  wykonawcy  z  dnia  15.09.2010r.  Zgodnie  z  załączonym  do 
SIWZ z  dnia  01.09.2010r.  wzorem  karty  ofertowej  obowiązkiem  wykonawcy było 
podanie;
- ceny za 1 tonę odpowiednio do zadań - koksu grubego, węgla orzech II oraz miału 
węglowego,
- ceny za dowóz 1 tony odpowiednio do zadań - koksu grubego, węgla orzech II oraz 
miału węglowego.
Wykonawca  w ofercie z dnia 15.09.2010r. podał – jak należy jedynie domniemywać- 
w pozycji dotyczącej ;
- ceny za 1 tonę odpowiednio do zadań wartość łączną koksu grubego, węgla orzech 
II oraz miału węglowego,
- ceny za dowóz -  jak należy jedynie domniemywać – cenę za 1 tonę koksu grubego, 
węgla orzech II oraz miału węglowego bez wskazania ceny za dowóz 1 tony. 
Pismem  z dnia 22.09.2010r. wykonawca udzielil pisemnej odpowiedzi wskazując, iż 
podane  ceny  jednostkowe  za  1  tonę  koksu,  węgla  i  miału  uwzględniają  koszty 
transportu jako cena ostateczna. 
W przetargu nieograniczonym na; ”Sprzedaż wraz z dostawą koksu, miału i węgla na 
potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  w 
sezonie grzewczym 2010/2011” oferenci uzyskali w kryterium ceny odpowiednio;
a/. zadanie nr 1;  
- „BEST” S.A. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała – 100 pkt,
- „ARTEL” spółka z o.o. ul. Oświęcimska 2, 42-600 Tarnowskie Góry – 92 pkt,
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski – 92 pkt
-  „RUDKOP-ex”  Stanisław Baron,  Wiesław Jarosz  ul.  Kalinowa 11,  41-707  Ruda 
Śląska – 90 pkt,
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza – 98 pkt,
b/. zadanie nr 2;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski – 100 pkt,
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza  - 95 pkt,
c/. zadanie nr 3;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski- 91 pkt,
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza – 100 pkt.
Oferty;
a/. zadanie nr 1;  
- „BEST” S.A. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała 
b/. zadanie nr 2;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 



Śląski 
c/. zadanie nr 3;  
-  Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowo-Usługowe  „CICHY”  Paweł  Cichy  ul. 
Tworzeń 176, 41-303 Dąbrowa Górnicza
spełniają  wszystkie  wymagania  określone  przez  zamawiającego  w  SIWZ  z  dnia 
01.09.2010r.  oraz  są  najkorzystniejsze  z  punktu  widzenia  jedynego  kryterium 
przyjętego do oceny ofert – ceny. 
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