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Nr sprawy: ZP/340/1/08 
Znak: ZP/341/1/08 

Kamieńsk dn. 22.07.2008r. 

 
                                        MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 

97- 360 Kamieńsk  ul. Wieluńska 50,  
nip:772-10-76-936, regon 590413720, 

woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 – 591 wew. 32, (044) 6817-123 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

w trybie nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo 

zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)  
na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego wraz z transportem do miejsca 

siedziby zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami 
technicznymi. 

 
I. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowi ązkowe . 
 
II.  INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZ ĘCIU POSTĘPOWANIA. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zarejestrowane w  BZP Urzędu Zamówień 
Publicznych pod numerem 148214-2008 (www.portal.uzp.gov.pl.) , na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (www.bip.kamiensk.com.pl) i  powieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w dniu 02.07.2008 r. 
 
III.  RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa. 
 

IV .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : dostawa węgla kamiennego i miału 
węglowego wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, zgodnie z 
obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
 
- węgiel kamienny w ilości 160 ton 

- miał węglowy w ilości 20 ton 

Węgiel kostka o parametrach  kl 28000kJ/kg 
zawartość popiołu  do 0,8 % 
zawartość siarki     do 0,6 % 
zawartość wilgoci  do 0,6 % 
Miał węglowy o parametrach 21/08 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:10.12.10.00-7, 
przedmiot dodatkowy: 10.30.00.00.-6 . 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu węgla kamiennego i 
miału węglowego, jak równieŜ przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym 
samym parametrze. 
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V.     INFORMACJA O CAŁKOWITEJ KO ŃCOWEJ WARTO ŚCI ZAMÓWIENIA 
(bez Vat) OBEJMUJĄCEJ WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA I CZ ĘŚCI: 80.800,00 zł. 
ogólna wartość netto.  
 
VI.      INFORMACJA O PROJEKCIE , PROGRAMIE FINANSO WANEGO ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. 
Zamówienie nie dotyczy projektu ani programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 
VII.     INFORMACJE O DACIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.07.2008r. 
 
VIII.  INFORMACJA O LICZBIE ZŁO śONYCH OFERT: złoŜono 1 ofertę. 
 
 IX.   INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY.  
Wybrano ofertę najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów- 
100 pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego),  nie podlegającą odrzuceniu  
od wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od  
Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak 97-545 Gomunice-Kletnia 1     
nip: 772-101-46-39, regon: 591000568, kraj: Polska, województwo 
łódzkie, powiat radomszczański, strona internetowa: brak, tel. (044) 684-24-84, faks  
(044) 684-24-84 wew. 21 z ceną  80.800,00  zł. ogólna wartość netto + 22% VAT =   
98.576,00 zł. ogólna wartość brutto.  
Słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć zł. 00/100.   
 
X.        INFORMACJA O OFERTACH NIE PODLEGAJ ĄCYCH ODRZUCENIU Z 
CENĄ NAJNIśSZĄ I NAJWY śSZĄ. 
Cena najtańszej oferty: 80.800,00  zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 98.576,00  zł. 
ogólna wartość brutto. 
Cena najdroŜszej oferty: 80.800,00  zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 98.576,00  zł. 
ogólna wartość brutto. 
 

 
 
 

p.o. Kierownik 
Wiesława Skulimowska 


