
                                       OGŁOSZENIE 
                                           o wyniku przetargu 
 
Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki postępowania 
przetargowego na dostawę materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z 
podziałem na zadania: 
   Zadanie nr 1: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków  
   mieszkalnych przy ul. Pl. 3 Maja 13 i 15 w Radomsku. 
   Zadanie nr 2: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych  
   przy ul. Chrobrego 2, 4, 6, 22, 24, 26, 28, 30 w Radomsku. 
   Zadanie nr 3: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27  
   w Radomsku. 
   Zadanie nr 4: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Mickiewicza 14  
   w Radomsku. 
   Zadanie nr 5: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy do budynków indywidualnych przy  
  ul. Niecałej, Reymonta, Starej Drogi w Radomsku, 
  przedstawiają się następująco: 
 
  Do w/w postępowania złożono 3 oferty: 
 
Oferta nr 1:  Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o.  
                       ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz.   
 
   Zadanie nr 1: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do  
   budynków mieszkalnych przy ul. Pl. 3 Maja 13 i 15 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z  
   formularza cenowego – załącznik Nr 2 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 36.708,80 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 45.151,85 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 96,70 pkt. 
 
   Zadanie nr 2: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do  
   budynków mieszkalnych przy ul. Chrobrego 2, 4, 6, 22, 24, 26, 28, 30 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z  
   formularza cenowego – załącznik Nr 3 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 44.360,79 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 54.563,78 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 99,89 pkt. 
 
   Zadanie nr 3: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul.  
   Prymasa Wyszyńskiego 27 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z  
   formularza cenowego – załącznik Nr 4 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 8.072,49 zł 
   Podatek VAT  23%    



 
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 9.929,16 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 75,32 pkt. 
 
   Zadanie nr 4: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Mickiewicza 14  
   w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 5 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 6.477,89 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 7.967,80 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 77,05 pkt. 
 
   Zadanie nr 5: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy do budynków indywidualnych przy  
  ul. Niecałej, Reymonta, Starej Drogi w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 6 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 15.929,57 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 19.593,37 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 83,35 pkt. 
 
   Oferta nr 2:  STAR  PIPE POLSKA S.A. ul. Gdyńska 51, 62-004 Czerwonak.   
 
   Zadanie nr 1: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków  
   mieszkalnych przy ul. Pl. 3 Maja 13 i 15 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 2 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 35.497,52 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 43.661,95 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 
   Zadanie nr 2: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych  
   przy ul. Chrobrego 2, 4, 6, 22, 24, 26, 28, 30 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 3 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 44.310,01 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 54.501,31zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 
   Zadanie nr 3: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27  
   w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 4 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 6.080,27 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 7.478,73 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 



 
   Zadanie nr 4: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Mickiewicza 14  
   w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 5 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 4.990,91 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 6.138,82 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 
   Zadanie nr 5: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy do budynków indywidualnych przy  
  ul. Niecałej, Reymonta, Starej Drogi w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 6 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 13.276,54 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 16.330,14 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 
  Oferta nr 3:  Finpol Rohr Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 33, 01-918 Warszawa. 
 
   Zadanie nr 1: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków  
   mieszkalnych przy ul. Pl. 3 Maja 13 i 15 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 2 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 38.378,00 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 47.204,94 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 92,49 pkt. 
 
   Zadanie nr 2: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych  
   przy ul. Chrobrego 2, 4, 6, 22, 24, 26, 28, 30 w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 3 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 51.604,00 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 63.472,92 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 85,87 pkt. 
 
   Zadanie nr 3: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27  
   w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 4 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 8.722,00 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 10.728,06 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 69,71 pkt. 
 
 
 
 



 
   Zadanie nr 4: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza do budynku przy ul. Mickiewicza 14  
   w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 5 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 6.072,00 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 7.468,56 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 82,20 pkt. 
 
   Zadanie nr 5: 
- dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy do budynków indywidualnych przy  
  ul. Niecałej, Reymonta, Starej Drogi w Radomsku. 
   Łączna wartość zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego –    
   załącznik Nr 6 do SIWZ.    
   Cena netto całego zamówienia wynosi: 19.995,00 zł 
   Podatek VAT  23%    
   Cena brutto całego zamówienia wynosi: 24.593,85 zł 
   Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 66,40 pkt. 
 
    Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4 i 5 firmę: STAR  PIPE POLSKA  
    Sp. z o.o. ul. Gdyńska 51, 62-004 Czerwonak.  
 
 
 
 
   Radomsko 13.06.2014 r.                     
 
                                                                                                       P R E Z E S 
                                                                                                              Zarządu Spółki 
                                                                                                                      /  —  / 
                                                                                                             Wiesław Kamiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


