
Ogłoszenie nr 636862-N-2018 z dnia 16.10.2018 r. 

 
Myślibórz, 25.10.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2018/2019 dla jednostek organizacyjnych Powiatu 

Myśliborskiego” Nr sprawy CUW.131.113.2018.WjM  

 

 

 

Na podstawie art. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Centrum 

Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Dostawę miału węglowego oraz węgla orzech na sezon 2018/2019 dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” odbyło się 

25 października 2018 roku o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 173.500,00 PLN brutto, w tym: Część nr 1: 26.000,00 

PLN brutto, Część nr 2: 97.500,00  PLN brutto, Część nr 3: 50.000,00  PLN brutto 

 

 

Część nr 1  Dostawa węgla orzech na sezon 2018/2019 do Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 

W terminie wpłynęły 3 oferty 

 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Termin płatności Termin wykonania zamówienia 

1 NEST PALIWA Paweł Kowalczyk    
ul. Transportowa 25 
70 – 715 Szczecin 

22.705,80 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

2 TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.    
ul. Gdańska 78A 
84 – 240 Reda  

25.184,25 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

3 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 
ul. Piątkowska 149/6 
60 – 648 Poznań 

21.386,63 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenie nr 636862-N-2018 z dnia 16.10.2018 r. 

 
 

Część nr 2  Dostawa miału węglowego na sezon 2018/2019 do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 

W terminie wpłynęły 4 oferty 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

1 COAL TRADE Sp. z o.o.    
ul. Dzwonkowa 4 
71 – 804 Szczecin 

82.385,40 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

2 NEST PALIWA Paweł Kowalczyk    
ul. Transportowa 25 
70 – 715 Szczecin 

83.430,90 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

3 TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.    
ul. Gdańska 78A 
84 – 240 Reda 

87.822,00 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

4 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 
ul. Piątkowska 149/6 
60 – 648 Poznań 

83.221,80 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

 

 

 

Część nr 3  Dostawa miału węglowego na sezon 2018/2019 do Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 

W terminie wpłynęły 3 oferty 

Nr  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 

(PLN) 
Czas usunięcia awarii  Termin wykonania zamówienia 

1 NEST PALIWA Paweł Kowalczyk    
ul. Transportowa 25 
70 – 715 Szczecin 

39.778,20 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

2 TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.    
ul. Gdańska 78A 
84 – 240 Reda 

36.162,00 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

3 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 
ul. Piątkowska 149/6 
60 – 648 Poznań 

34.870,50 termin płatności faktury przez Zamawiającego 30 dni 
liczony od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
od dnia podpisania umowy do 15 maja 2019 r. 

 

 


