Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę
biomasy– paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego do
kotłowni Z.S.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15
nr zam. publicznego ZP-Z.Sz.S 350.17.2018
Nazwa i adres
Zamawiającego
Nazwa zamówienia
Opis przedmiotu
zamówienia

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w EŁKU
19 - 300 EŁK ul. SUWALSKA 15
tel. (87) 732-63-70
www.zss.elk.edu.pl e-mail: sekretariat@zss.elk.pl
„Dostawę biomasy – paliwa stałego w postaci peletu drzewnego
do kotłowni Z.Sz.S. w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 w 2019 roku ”
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie

dostaw PELETU DRZEWNEGO l, na poziomie 130 ton w całym roku
2019 (jest to wielkość orientacyjna i szacunkowa obliczona na
podstawie przewidywanego przez producenta kotłów zużycia paliwa)
do kotłowni Zamawiającego, polegających na załadunku, transporcie i
rozładunku peletu na koszt Wykonawcy. Dostawy są przeznaczone na
potrzeby c.o. i cw.u. dla budynków zespołu Szkół Sportowych w Ełku
przy ul. Suwalskiej 15, opalanych biomasą, w roku 2019. Dostawy
winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego i na jego
zlecenie. Wykonawca winien wycenić dostawę peletu zgodnie z
poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku, transportu i
wyładunku do kotłowni Zamawiającego.
1. Produkt stanowiący przedmiot dostawy:
 pelet drzewny – granulat o średnicy: 6 – 8mm,
 jakość peletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne






badania zgodne z normą <Norma DIN 51731> lub <norma DIN
PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1> lub <Onorm M7135
surowiec -z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych
nie poddanych obróbce chemicznej
klasy jakości: AI
max .ilość popiołu 0,5%
wartość opałowa od Q16,5 MJ/kg > 18 MJ/kg

Cześć 1

Dostawa PELETU DRZEWNEGO luzem, na poziomie 130 ton w

Ilość ofert złożonych
w postępowaniu

1.

Bioopał Agata Lenczewska Rogówek 12D 16-070 Choroszcz 3
otrzymał z ceną 1050,00 zł brutto – 85 %
2. RANBI – Aneta Biernacka 15-687 Białystok ul. K.E.N. 38 lok.79
otrzymał z ceną 786,95 zł brutto – 100 %
3. Węgloppasz Sp. z o.o. 60-648 Poznańul. Piątkowska 149 otrzymał z
ceną 1027,05zł brutto – 90%
4. P.T.S.B TRANSBUD Ełk Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1 otrzymał z
ceną 1045,50 zł brutto – 95 %

Nazwa i adres
wykonawcy którego
oferta została wybrana
Zaoferowana cena
( brutto)
Uzasadnienie wyboru

RANBI – Aneta Biernacka 15-678 Białystok ul. Komisji Edukacji
Narodowej 38 lok. 79 otrzymał pkt. 100 pkt.

Ełk, dnia. 27.12.2018r

całym roku 2019

cena za 1T / 786,95 zł brutto
Wykonawca
przedstawił
najkorzystniejszą
cenową Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100

Zatwierdzam :
Dorota Teresa Karpińska
Dyrektor Zespołu Szkół
Sportowych

ofertę

