
 

 

Złotów, dnia 19.12.2019 r. 

ZP.271.01.2020.D  

 

Informacja 
dotycząca otwarcia ofert 

     

         Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw: „Dostawy opału dla jednostek 

organizacyjnych gminy Złotów w 2020 r.”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 244.500,00 zł. 

  w tym: 

Część 1- Dostawa pelletu drzewnego: 116.500,00 zł  

Część 2 zamówienia – dostawa węglowego paliwa stałego typu „ekogroszek”: 128.000,00 zł   

 

2. W terminie składania ofert złożono następujące oferty: 

Część 1 zamówienia – dostawa pelletu drzewnego 

1) WĘGLOPASZ Sp. z o.o. 

    ul. Piątkowska 149/6,  60-648 Poznań 

a) cena oferty: 928,65 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

2) Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 

    ul. Za Dworcem 2A,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 1008,60 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 14 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

3) TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz  Sp. j. 

    ul. Gdańska 78A,  84-240 Reda 

a) cena oferty: 861,00 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

4) PPHU EKO-SYSTEM Mateusz Kula 

    Mały Buczek 32,  77-420 Lipka 

a) cena oferty: 830,25 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

5) PPHU BIO-ENERGIA Andrzej Kula 

    ul. Spokojna 12, 77-420 Lipka 

a) cena oferty: 854,85 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 



 

 

6) Zakład Cukierniczy Franciszek Tomke Cukiernictwo 

    ul. Osmańczyka 42,  77-424 Zakrzewo 

a) cena oferty: 779,82 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

 

Część 2 zamówienia – dostawa węglowego paliwa stałego typu „ekogroszek” 

1) Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 

    ul. Za Dworcem 2A,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 910,20 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 14 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

2) TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz  Sp. j. 

    ul. Gdańska 78A,  84-240 Reda 

a) cena oferty: 688,80 zł/tonę 

b) termin płatności faktury: 30 dni 

c) termin realizacji poszczególnych dostaw: 2 dni robocze od złożenia zamówienia przez 

zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


