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Zamawiający:           Węgorzewo, 2 października 2020 r. 

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa 

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 

Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 

ul. Zamkowa 3  

11-600 Węgorzewo 

reprezentowany przez Dyrektora ZOEASiP w Węgorzewie 

 

Oznaczenie sprawy: Zeas – 361.ZO – 1.2020 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 

 

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn. 

„Sukcesywne  dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych  z terenu miasta i gminy 

Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe przekazano pisemnie do 

czterech firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

1. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 

a) Oferta nr 1 firmy: „TRANSBUD’’ EŁK Spółka z o.o.; ul. Łukasiewicza 1;  

19-300 Ełk, (Cz. I zamówienia węgiel orzech: Cena oferty brutto – 102 040,80 zł, cena 1 t 

węgiel orzech – 600,24 zł; Cz. II zamówienia ekogroszek workowany: Cena oferty brutto – 

19 298,70 zł; cena 1 t ekogroszku workowanego – 643,29 zł). 

Całkowita cena oferty brutto, czyli suma Cz. I oraz Cz. II wynosi: 121 339,50 zł 

b) Oferta nr 2 firmy: DAMETA Polska Sp. z o. o. ul. Konopnickiej 2a; 11 – 200 Bartoszyce, 

(Cz. I zamówienia węgiel orzech: Cena oferty brutto – 90 958,50 zł, cena 1 t węgiel orzech – 

535,05 zł; Cz. II zamówienia ekogroszek workowany: Cena oferty brutto – 19 188,00 zł; 

cena 1 t ekogroszku workowanego – 639,60 zł). 

Całkowita cena oferty brutto, czyli suma Cz. I oraz Cz. II zamówienia wynosi: 110 146,50 zł 

c) Oferta nr 3 firmy: Węglopasz Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6; 60 – 648 Poznań. 
(Cz. I zamówienia węgiel orzech: Cena oferty brutto – 86 776,50 zł, cena 1 t węgiel orzech – 

510,45 zł; Cz. II zamówienia ekogroszek workowany: Cena oferty brutto – 23 431,50 zł; 

cena 1 t ekogroszku workowanego –  781,05 zł). 
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Całkowita cena oferty brutto, czyli suma Cz. I oraz Cz. II zamówienia wynosi: 110 208,00 zł 

 

2. Wybrano: 

a) w Cz. I zamówienia: ofertę nr 3 firmy Węglopasz Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6; 60 – 

648 Poznań (węgiel orzech: cena oferty brutto – 86 776,50 zł, cena 1 t węgiel orzech – 

510,45 zł); 

b) w Cz. II ofertę nr 2 firmy DAMETA Polska Sp. z o. o. ul. Konopnickiej 2a; 11 – 200 

Bartoszyce, (ekogroszek workowany: Cena oferty brutto – 19 188,00 zł; cena 1 t ekogroszku 

workowanego – 639,60 zł). 

 

3. Uzasadnienie wyboru: 

Wymienieni w pkt 2. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu 

ofertowym, oferta nr 2 oraz oferta nr 3 nie podlegają odrzuceniu, są zgodne z treścią zapytania 

ofertowego, spełniają wymagania zawarte w zapytaniu i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert 

(cena oferty z VAT) zawierają najniższą cenę brutto odpowiednio w Cz. I oraz Cz. II zamówienia 

spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu  

 

 

Oferty 

Cena 1 t  

brutto w PLN 

Cena całości 
zamówienia 

brutto w PLN 

Cena całości 
zamówienia 
netto w PLN 

Cz. I – węgiel orzech 170 t 

1. TRANSBUD EŁK Spółka z o.o.; ul. 
Łukasiewicza 1;  19-300 Ełk 

600,24 102 040,80 82 960,00 

2. DAMETA Polska Sp. z o. o. ul. 
Konopnickiej 2a; 11 – 200 Bartoszyce 

535,05 90 958,50 73 950,00 

3. Węglopasz Sp. z o. o. ul. 
Piątkowska 149/6; 60 – 648 Poznań 

510,45 86 776,50 70 550,00 

Cz. II – węgiel  ekogroszek workowany 30 t 

1. TRANSBUD EŁK Spółka z o.o.; ul. 
Łukasiewicza 1;  19-300 Ełk 

643,29 19 298,70 15 690,00 

2. DAMETA Polska Sp. z o. o. ul. 
Konopnickiej 2a; 11 – 200 Bartoszyce 

639,60 19 188,00 15 600,00 
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3. Węglopasz Sp. z o. o. ul. 
Piątkowska 149/6; 60 – 648 Poznań 

781,05 23 431,50 19 050,00 

 

5. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 000 euro w trybie zapytania ofertowego spełniło troje wykonawców. 

 

6. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 

Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn. „Sukcesywne  dostawy węgla 

kamiennego do placówek oświatowych  z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 

2020/2021” w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż do 8 października 2020 r. 

 
   Bożena Stępak 

   dyrektor ZOEASiP w Węgorzewie       
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