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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
   
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  ul.  Piastowska  25,  46-380 
Dobrodzień jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na; ”Dostawę koksu 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 z późn.zm.) informuje  o wyborze wykonawcy;
a/. zadanie nr 1; - „RUDKOP-ex” Stanisław Baron, Wiesław Jarosz spółka jawna ul. Kalinowa 11, 41-
707 Ruda Śląska z ceną 1.063,95 zł brutto/1 tona koksu,
b/. zadanie nr 2;  PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski    z ceną 623,61 zł brutto/1 tona węgla,
c/. zadanie nr 3;  PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski   z ceną 441,57 zł brutto/ 1 tona miału węglowego,
d/. zadanie nr 4; PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław 
Śląski    z ceną 623,61 zł brutto/ 1 tona eco groszku .
 W  przetargu  nieograniczonym  na  ”Dostawę  koksu  i  węgla  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012”  wpłynęły oferty 
następujących  firm;
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski   z ceną 
1 tona ; koks - 1.309,95zł, węgiel – 623,61 zł, miał - 441,57 zl, eco – 623, 61 zł,
- „W TRADE” spółka z o.o. ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice z ceną 1 tona ; koks - 1.223,85 zł, 
węgiel – 649,44 zł, miał - 452,64 zl, eco – 710,94 zł,
-„RID” Jarosław Kapiczyński , Daniel Kapiczyński , spółka jawna ul. Kiełczygłowska 26B, 98-170 
Widawa z ceną 1 tona ; koks - 1.180,80 zł, węgiel – 700,00 zł, miał - 590,00 zl, eco – 787,20 zł,
-„HOSSA” spółka z o.o.ul. Spedytorska 1/2, 70-632 Szczecin z ceną 1 tona ; koks - --- zł, węgiel – --- 
zł, miał - 479,70 zl, eco – 701,10 zł,
- PW ”ATEX” spółka z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice z ceną 1 tona ; koks - 1.205,40 zł, 
węgiel – 664,20 zł, miał - 492,00 zl, eco – 676,50 zł,
- „RUDKOP-ex” Stanisław Baron, Wiesław Jarosz spółka jawna ul. Kalinowa 11, 41-707 Ruda Śląska 
z ceną 1 tona ; koks - 1.063,95 zł, węgiel – --- zł, miał - --- zl, eco – --- zł.
W  przetargu  nieograniczonym  na;  ”Dostawę  koksu  i  węgla  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012” oferenci uzyskali w 
kryterium ceny odpowiednio;
a/. zadanie nr 1;  
- PHU„EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul.26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski-81,22 %,
- „W TRADE” spółka z o.o. ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice -86,93 %
-„RID” Jarosław Kapiczyński , Daniel Kapiczyński , spółka jawna ul. Kiełczygłowska 26B, 98-170 
Widawa -90,10%
- PW ”ATEX” spółka z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice -88,23%
- „RUDKOP-ex” Stanisław Baron, Wiesław Jarosz spółka jawna ul. Kalinowa 11, 41-707 Ruda Śląska 
-100 pkt,
b/. zadanie nr 2;  



- PHU„EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski   -100 %,
- „W TRADE” spółka z o.o. ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice -96,02%,
-„RID” Jarosław Kapiczyński , Daniel Kapiczyński , spółka jawna ul. Kiełczygłowska 26B, 98-170 
Widawa -89,09%,
- PW ”ATEX” spółka z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice -93,89%
c/. zadanie nr 3;    
- PHU„EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski   -100%,
- „W TRADE” spółka z o.o. ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice -97,55%
-„RID” Jarosław Kapiczyński , Daniel Kapiczyński , spółka jawna ul. Kiełczygłowska26B, 98-170 
Widawa- 74,84%,
-„HOSSA” spółka z o.o.ul. Spedytorska 1/2, 70-632 Szczecin –92,05%,
- PW ”ATEX” spółka z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice -89,75%
d/. zadanie nr 4;  
- PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski   -100%
- „W TRADE” spółka z o.o. ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice -87,72%,
-„RID” Jarosław Kapiczyński , Daniel Kapiczyński , spółka jawna ul. Kiełczygłowska 26B, 98-170 
Widawa – 79,22%,
-„HOSSA” spółka z o.o.ul. Spedytorska 1/2, 70-632 Szczecin –88,95%,
- PW ”ATEX” spółka z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice -92,18%.
Oferty wszystkich wykonawców spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia 07.09.2011r. , a oferty firm;
a/.„RUDKOP-ex”  Stanisław  Baron,  Wiesław  Jarosz  spółka  jawna  ul.  Kalinowa  11,  41-707  Ruda 
Śląska,
b/.PHU „EURO-SMART” Marzena Ostrowska ul. 26 Marca 154/54, 44-300 Wodzisław Śląski 
sa najkorzystniejsze z punktu wiedzenia kryterium przyjętego do oceny ofert – ceny.
Jednocześnie w trybie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.z 2010,Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zamawiający  informuje, iż termin po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta wynosi :
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli 
zostało  przesłane  w  inny sposób  -  w  przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  równa  lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest  mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 

terminów, o których molwa wyżej jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w  przypadku  trybu  przetargu  ograniczonego,  negocjacji  z  ogłoszeniem  i  dialogu 

konkurencyjnego  złożono  tylko  jedną  ofertę  oraz  w  przypadku  wykluczenia  wykonawcy 
upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

2) umowa  dotyczy  zamówienia  udzielanego  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  w  ramach 
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego 

wykonawcy,
b) w  przypadku  trybu  przetargu  ograniczonego,  negocjacji  z  ogłoszeniem,  dialogu 

konkurencyjnego  i  licytacji  elektronicznej  -  upłynął  termin  do  wniesienia  odwołania  na 
czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub



4) postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  licytacji  elektronicznej,  z  wyjątkiem  przypadku 
wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub 
w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze.

 Ponadto informujemy, iż wykonawcy wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują 
środki  ochrony  prawnej  wskazane  w  Dziale  VI   ustawy  z  dnia  29.01.2004r.Prawo  zamówień 
publicznych (Dz.U.z 2010, Nr 113, poz. 759.z późn.zm.) .
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