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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawa miału węglowego..
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 311526-2011 z dnia 2011-09-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do kotłowni szpitala w Olecku ul. Gołdapska 1 w
okresie od czasu podpisania umowy do 30 kwietnia 2013 r w ilości około 70 ton w miesiącu w okresie
grzewczym (I, II, III, IV oraz...
Termin składania ofert: 2011-10-07
Dostawa miału węglowego.
Numer ogłoszenia: 338198 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia:zamówienia jest dostawa miału węglowego
do kotłowni szpitala w Olecku ul. Gołdapska 1 w okresie od czasu podpisania umowy do 30 kwietnia 2013 r w ilości
około 70 ton w miesiącu w okresie grzewczym (I, II, III, IV oraz X,XI,XII) i 12 ton miesięcznie w okresie nie
grzewczym (V, VI, VII, VIII, IX). Razem około 1000 ton w czasie trwania umowy). Dostawy odbywać się będą w
ilościach określonych zamówieniem telefonicznym,pisemnym lub faksowym, w którym Zamawiający będzie
wskazywał ilość miału, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w cenie określonej w ofercie. Ważenie miału
winno odbywać się w obecności pracownika Olmedica na terenie miasta Olecko na koszt Wykonawcy. Miał winien
być w gatunku I o parametrach: a) wartość opałowa : nie mniejsza niż 23000 KJ/kg b) zawartość popiołu : nie więcej
niż 18 % c) całkowita zawartość siarki : nie więcej niż 0,8 % d) zawartość wilgoci : nie więcej niż 15 %..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Liczba otrzymanych ofert: 3.

Data udzielenia zamówienia: 14.10.2011.

liczba odrzuconych ofert: 0

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
• Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa Transbud Ełk Spółka z o o, ul. Łukasiewicza 1, 19300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną
• Cena wybranej oferty: 384000,00
• Oferta z najniższą ceną: 384000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 465000,00

Waluta: PLN.

•
Zatwierdził:
Prezes Zarządu „Olmedica” w Olecku Sp z o o
mgr Katarzyna Mróz
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