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Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o  
cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
pn. „Dostawa węgla opałowego”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Lutocin,  działając zgodnie z art.  92 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm), 
zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 
zapytania o cenę  pn. „Dostawa węgla opałowego”

Wybrano ofertę:  

  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
  „WĘGLOSKŁAD” 
  Andrzej Antosiak

             ul. Przemysłowa 1
             09-300 Żuromin

za cenę brutto:  98 495,00 zł  
(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych groszy zero)

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. Składnica  Artykułów  Masowych  "WĘGLOPASZ"  Spółka  Jawna,  Tadeusz  Mendrygał, 
Marcin Mendrygał, Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

   zaoferowana cena brutto –  120 023,40 zł, liczba punktów w kryterium cena – 82,06

2. Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe "WĘGLOSKŁAD” Andrzej Antosiak, 
ul. Przemysłowa 1, 09-300 Żuromin
zaoferowana cena brutto – 98 495,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 100,00

3. Gospodarstwo Specjalistyczne „KUROPASZ” Elżbieta Przywitowska, 
 Hurtownia Rolnicza i Budowlana, ul. Zawidzka 23, 09-320  Bieżuń   

             zaoferowana cena brutto – 121 500,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 81,07

Jednocześnie  informujemy,  że  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być 
zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny  
sposób (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień  03 października 2011 roku.
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