Kielce, dnia 15.12.2016 r.

Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę –
na „Dostawa koksu przemysłowo-opałowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Kielcach w 2017 roku”.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce działając na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że oferta nr 5 złożona
przez Wykonawcę:

P.H. „PROMAX” Halina Augustowska 25-146 Kielce ul. Leśniówka 70”A”,
została wybrana jako najkorzystniejsza - z ceną ofertową brutto 91 200,56 zł – za
120 ton koksu.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała
odrzuceniu i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza zgodnie z przepisami art. 91
ust. 1 ustawy – Pzp, jedyne kryterium oceny ofert – cena 100%. Ocena punktowa, jaką
uzyskała oferta wynosi 100 pkt.
Informacja o ofertach, złożonych do postępowania, nie podlegających odrzuceniu:
Numer
oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

5.

Przedsiebiorstwo Handlowe „PROMAX” Halina Augustowska
ul. Leśniówka 70 ”A” 25-146 Kielce

3.

P.H.U. „NOWEK” Sp. j. ul. Kolberga 2, 25-620 Kielce

98,82

4.

P.T.H.U. „PIOBUD” ul. Górnicza 4”B”, 26-026 Morawica

98,07

2.

P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce

86,17

100

Informacja o ofertach, złożonych do postępowania, które zostały odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w wyniku wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:

Numer
oferty
1.

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

„WĘGLOPASZ ” Sp.z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Podstawa Prawna:
art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy: „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez
wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert”.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach
mgr Lucyna Gromiec
…………………………………..
(kierownik zamawiającego)

Otrzymują:
- wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Informację zamieszczono na stronie internetowej (www.ekonomik-kielce.edu.pl) oraz wywieszono na tablicy
ogłoszeń w dniu: 15.12.2016 r.

