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na dostawę 5 000 mp zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon grzewczy

202012021.

Działając na podstawie §44 pkt 6 Regulaminu udzielania zamowień sektorowych na

dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i
Kanalizacjl, w Choroszczy Sp. z o.o. informuję, ze w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieogtaniczonego na realizację zamowienia pn. ,,Dostawę zrębki z drev,na do celów
energetycznych na sezon grzewczy 20201202I" logłoszenie z dnia 18.03.2020 tl,
wybrano ofertę złożoną przez:

ETERiS Sp. z o. o.

ul. Złota 7ll8,00-019 Warszawa
ktory złożył ofertę dostawy 5 000 mp zrębki za cenę brutto 276 750,00 zl.
Cena lmp netto- 45rOOzł
W przeprowadzonym postępowaniu złożonych zostało 8 ofeft, które nie podlegały odrzuceniu.
Kosztjednostkowy ciepła uzyskanego podczas próbnego spalania zrębki dostarczonej przez
poszczegóInych wykonawców oraz punktację ofer1 zamleszczono w ponizszej tabeli.
Nazwy wykonawców podano w kolejności uzyskanych puŃtów.

Nr
ofert

v
Nazwa i adres wykonawcy

Koszt jednostk
ciepła |złlGJ) Punktacja

l 0TERiS Sp. z o. o.
il. Złota 7/18. 00-019 Warszawa

17,1,04 100,00

2
fransport, Handel i Produkcja Drewna
\ndrzej Dębicki
]trabla ul, Wesoła 12,17-132 Wyszki

17.685 96,72

a
J

\4ULTON Sp. z o. o.

+2-230 Koniecpol, ul. Mickiewlcza l0
19,207 89,05

4
l-al<łady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.
il. Doilidv Fabryczne 24,15-566 Białystok

|9,625 87,I5

5
\GIS Andrzej Popko
Jl, Białostocka 131A, 16-100 Sokółka

20,9I4 81,78

6 KREX Sp. z o. o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84B

20,928 81,73

7 ĄRBOR sp. z o. o.

Wvrvki Połód l22D^22-205 Wvrvki
22,I00 ]7,39

8
SUKCES Sp. z o.o.
Ul. Gustawa Marcina8, 16-001 Kleosin

23.24I 73,59

uzasadnienie

Wybrana oferta zŁożonapruez firmę ETERiS Sp. z o. o. u|. Złota 7/18, 00-019 Warszarł'a spełnia

wymagania zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą. Koszt jednostkowy ciepła uzl'skanv ze

spalania zrębki zaoferowanej przez tego Wykonawcę był najnizszy i tym samym oferta po\\-\ zsza

uzy skńa naj większą liczbę punktow.


