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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Sukcesywne dostawy paliw stałych” 
Ogłoszenie w BZP nr 93939-2011, data zamieszczenia 23.03.2011 r. 

 oznaczenie sprawy ZUK 10. 2011 
 
 Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
Zamawiający: „Zakład Usług Komunalnych ” sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia: 
 
1. W postępowaniu następujący wykonawcy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu: 
 
l.p. Nazwa (firma) i  

adres wykonawcy 
Ilość punktów przyznanych w  

kryterium oceny ofert: 
Cena – 100 % 

2 DREW-KOM 
Magdalena Łuczak-Turowska 
Ul. Spokojna 16 
62-041 Puszczykowo 

100,00 pkt. 

3 Składnica Artykułów Masowych 
„WĘGLOPASZ”spółka jawna 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 
Ul. Koronowska 38 
 

99,09 pkt. 

 
2. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: 
Oferta nr  2 
DREW-KOM, Magdalena Łuczak-Turowska,Ul. Spokojna 16, 62-041 Puszczykowo 
Oferta uzyskała najwyższą łączną punktację tj. 100 punktów w kryterium „cena” i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium. 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
 nie dotyczy 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 
Oferta nr 1 B.Chałas Consulting, Bartosz Chałas,Ul. Zamkowa 5/2, 41-803 Zabrze  
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych 
 ( Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz 759) z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się również 
wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Uzasadnienie faktyczne: wykonawca nie złożył na wezwanie zamawiającego dokumentu w zakresie 
wynikającym z pkt. 6.2 b) SIWZ w związku z punktem 6.5 SIWZ przy powołaniu się przy spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów. 
Zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., nr 
113, poz 759) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5. Termin zawarcia umowy: 
Umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.* 
 

 

 
 
 
 
Mosina, dnia 19.04.2011 r.                      mgr inż. Andrzej Strażyński –Prezes Zarządu 

     ------------------------                         ------------------------------------------------------------------------- 
 

* zgodnie z art. 94 ust. 1  pkt 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., nr 113, 
poz 759 ) 


