Janowice Wielkie, 19.07.2017 r
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1
58-520 JANOWICE WIELKIE

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego w okresie od
lipca 2017 r do czerwca 2018 r do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1,
w Janowicach Wielkich ”.

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, działając na podstawie art.
92 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r
poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W dniu 17.07.2017 r został zatwierdzony wybór - oferty nr 2 złożonej przez:

BIOMASA PARTNER Group sp. z o.o., MODŁA KOLONIA 5D,
62-571 STARE MIASTO,
Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 2, złożona przez firmę BIOMASA PARTNER Group sp. z o.o. z siedzibą
w STARYM MIEŚCIE, spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dołączono wymagany certyfikat informujący iż
oferowany pellet posiada normę DINplus, dołączono wykaz dostaw wraz z
referencjami. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Za
kryterium ceny - 60 pkt, za kryterium terminu dostawy 30 pkt, za kryterium
akceptacji umowy 10 pkt.
Zaoferowana cena netto za 1 tonę pelletu – 490,00 zł, brutto – 602,90 zł
Wartość oferty netto (za wymagane 240 ton pelletu) wynosi – 117.600,00 zł,
brutto – 144.648,00 zł.

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego złożone zostały trzy oferty. Oprócz oferty wybranej nr 2, złożone zostały:
Oferta nr 1
POLI TRADE POLSKA Sp. z o.o., ul. P. Kołodzieja 2, 40-749 KATOWICE
Zaoferowana – cena netto 1 tony pelletu – 617,00 zł, cena brutto 1 tony pelletu – 758,91 zł
wartość oferty netto (za wymagane 240 ton pelletu) wynosi 148.080,00 zł, wartość oferty
brutto – 182.138,40 zł
Oferta otrzymała 87,65 pkt. W tym: za kryterium ceny - 47,65 pkt, za kryterium terminu
dostawy 30 pkt, za kryterium akceptacji umowy 10 pkt.

Oferta nr 3
BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 KIELCE,
Zaoferowana - cena netto 1 tony pelletu – 592,00 zł, cena brutto 1 tony pelletu – 728,16 zł,
wartość oferty netto (za wymagane 240 ton peleltu) wynosi – 142.080,00 zł, wartość oferty
brutto – 174.758,40 zł,
Oferta otrzymała 79,66 pkt. W tym: za kryterium ceny - 49,66 pkt, za kryterium terminu
dostawy 20 pkt, za kryterium akceptacji umowy 10 pkt.

3. Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył żadnego z oferentów ani nie odrzucił żadnej
ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92, ust 1 pkt 4, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie
wcześniej niż w dniu 24 lipca 2017 r, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą
elektroniczną i za pomocą faksu.
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

Komisja Przetargowa przy DPS w Janowicach Wielkich

