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Do wiadomości Wykonawców
                                                   

Znak Sprawy: ZP.271.2.2021

Dotyczy: : Dostawa paliwa drzewnego – pelet w ilości 250 ton na potrzeby SCKiS w Strawczynie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. odbyło się otwarcie ofert w trybie podstawowym bez przeprowadzania
negocjacji na zadanie p.n.:: Dostawa paliwa drzewnego – pelet w ilości 250 ton na potrzeby SCKiS
w Strawczynie.

1. Działając na podstawie art. 239 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(  Dz.  U.  z  2019  r.  poz  2019  ze  zm.  ),  zwanej  dalej  „ustawą”,  Zamawiający  zawiadamia,  że  w
przeprowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wybrana  została  oferta  złożona
przez:

Tartak „Olczyk ”, Sp. z o.o.
Świdno 1,
29-105 Krasocin

Cena wybranej oferty:172,200,00 zł brutto

2. Wybrana oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego. Oceny ofert dokonano na podstawie ustalonego        
w niniejszym postępowaniu kryterium:

- Cena – 100 pkt

3.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
4. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert i cen oraz przyznana oferentom punktacja w przyjętym kryterium:

Dostawa paliwa drzewnego – pelet w ilości 250 ton
Nr. Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy Cena Brutto Punkty w

kryterium Cena

  1 Tartak „Olczyk ”, Sp. z o.o. 
Świdno 1,

29-105 Krasocin

172 200,00 100,00

  2 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o, 
ul. Piątkowska 149/6, 

60-648 Poznań

210 330,00 81,87
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  3 ROLTOM Stanisław Tomaszewski 

98-240 Tarnówka, 
ul. Kolonnia 6A

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 6 tj: Oferta nie została sporządzona lub

przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi

sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej

określonymi przez zamawiającego
4

MULTON Sp. z o.o. 
42-230 Koniecpol, 
ul. Mickiewicza 10

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 6 tj: Oferta nie została sporządzona lub

przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi

sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej

określonymi przez zamawiającego

5. Odrzucenie ofert: 

ROLTOM Stanisław Tomaszewski 
98-240 Tarnówka, 
ul. Kolonnia 6A

MULTON Sp. z o.o. 
42-230 Koniecpol, 
ul. Mickiewicza 10

Na podstawie zapisów SWZ tj. rozdział X ust. 2 Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem
nieważności  w  postaci  elektronicznej.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  złożenie  oferty  w  postaci
elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zgodnie  z  rozdziałem X SWZ:  Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgodny  z
wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub  konkursie  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  2452)  oraz  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju,  Pracy
i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków dowodowych  oraz  innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Oferty  złożone  przez  Wykonawców jw.  nie  zostały  opatrzone  podpisem elektronicznym,  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z czym oferty zostają odrzucone na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6) tj. oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz  organizacyjnymi  sporządzania  lub  przekazywania  ofert  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy
Pzp,  tj.  Zamawiający  zawiera  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem art.  577,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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Zatwierdzam:
                Dyrektor SCKiS
                Łukasz Woźniak

             podpisano elektronicznie

Otrzymują:
1. Wykonawcy x 4

2. Strona internetowa www.olmpicstrawczyn.pl; www.sckis.strawczyn.pl
3. Tablica ogłoszeń SCKiS
4. a/a
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