Janowice Wielkie, 05.07.2018 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 paliwa drzewnego - pelletu
spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus wraz z załadunkiem, transportem
przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i rozładunkiem
pelletu do magazynu (silosów) za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych
Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w ilości około 250 ton w okresie od lipca
2018 r do czerwca 2019 r”.
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 05.07.2018 r został zatwierdzony wybór - oferty nr 1 złożonej przez:

SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 WIELE k/ Kościerzyny,
Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1, złożona przez firmę SYLVA Sp. z o.o. ul. Kościerska 2, 83-441 WIELE
k/ Kościerzyny, spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dołączono wymagany certyfikat informujący iż
oferowany pellet posiada normę DIN plus, dołączono wykaz dostaw wraz
z referencjami. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Za
kryterium ceny - 60 pkt, za kryterium terminu dostawy - 10 pkt, za kryterium
posiadania Certyfikatu normy DIN plus wystawionego na firmę SYLVA Sp. z o.o.
ul. Kościerska 2, 83-441 WIELE k/ Kościerzyny, dla oferowanego pelletu - 30 pkt.
Zaoferowana – cena netto 1 tony pelletu – 778,00 zł, cena brutto 1 tony pelletu
– 956,94 zł
Wartość oferty netto (za wymagane 250 ton pelletu) wynosi – 194.500,00 zł,
brutto – 239.235,00 zł.

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego złożone zostały trzy oferty. Oprócz oferty wybranej nr 1, złożone zostały:
Oferta nr 2
TARTAK „OLCZYK” Sp. z o.o. ŚWIDNO 1, 29-105 Krasocin
Zaoferowana – cena netto 1 tony pelletu – 820,00 zł, cena brutto 1 tony pelletu – 1.008,60 zł
wartość oferty netto (za wymagane 250 ton pelletu) wynosi 205.000,00 zł, wartość oferty
brutto – 252.150,00 zł
Oferta otrzymała 91,93 pkt. W tym: za kryterium ceny - 56,93 pkt, za kryterium terminu
dostawy - 5 pkt, za kryterium posiadania Certyfikatu DIN plus na oferowany pellet
wystawiony na firmę TARTAK „OLCZYK” Sp. z o.o. ŚWIDNO 1, 29-105 Krasocin - 30 pkt.

Oferta nr 3
BIOMASA PARTNER Group Sp. z o.o. MODŁA KOLONIA 5d, 62-571 STARE MIASTO,
Zaoferowana - cena netto 1 tony pelletu – 780,00 zł, cena brutto 1 tony pelletu – 959,40 zł,
wartość oferty netto (za wymagane 250 ton peleltu) wynosi – 195.000,00 zł, wartość oferty
brutto – 239.850,00 zł,
Oferta otrzymała 99,85 pkt. W tym: za kryterium ceny - 59,85 pkt, za kryterium terminu
dostawy - 10 pkt, za kryterium posiadania Certyfikatu DIN plus na oferowany pellet
wystawiony na firmę BIOMASA PARTNER Group Sp. z o.o. MODŁA KOLONIA 5d, 62-571
STARE MIASTO - 30 pkt.

3. Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył żadnego z oferentów ani nie odrzucił żadnej
ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 94, ust 1 pkt 2, 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 12 lipca 2018 r, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą
elektroniczną.
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

Komisja Przetargowa przy DPS w Janowicach Wielkich

