
 

 

 

Toruń 20.11. 2015 r.   

 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: SD/ZP - 21/2015 na dostawę soli i technicznego 

chlorku wapnia wraz z usługą transportu  – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Łącznie w postępowaniu złożono 5 ofert firm wyszczególnionych w poniższej tabeli, w tym złożono 2 oferty na 

Zadanie1 - dostawę soli drogowej i 3 oferty na Zadanie 2 -  dostawę technicznego chlorku wapnia.  Żaden 

Wykonawca nie został z postępowania wykluczony ani żadna z ofert nie została odrzucona. 

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez :  

Zadanie1: Kopalnię Soli „ Kłodawa” S.A. , 62 – 650 Kłodawa, AL. 1000 - lecia 2. Uzasadnienie wyboru: 

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w siwz tj.: 95 pkt. za 

cenę oferty i 5 pkt. za warunki płatności. 

Zadanie 2: Trading Ciech, 01- 233 Warszawa, ul. Bema 89. Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała najwyższą 

liczbę punktów. Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w siwz tj.: 95 pkt. za cenę oferty i 5 pkt. za 

warunki płatności.   
Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt.1), tj.:  

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na podane  

w ofertach adresy poczty elektronicznej.  

Załącznik: Tabela oceny ofer 
Nazwa Wykonawcy Liczba  pkt. 

w kryterium 

cena 

Liczba  pkt. 

w kryterium 

warunki płatności 

Suma  pkt. Lokata 

 

Zadanie 1- Sól drogowa 

KREX Sp. z o. o. ,  

17 – 100 Bielsk Podlaski,  

ul. Kleszczewska 84a. 

87,40 5 92,40 II 

Kopalnia Soli „ Kłodawa” S.A. ,  

62 – 650 Kłodawa,  

AL. 1000 - lecia 2. 

95 5 100 I 

 

Zadanie 2 - Techniczny chlorek wapnia 

 

PPH BEST – CHEM Jerzy, Jacek 

Apka, 96-500 Sochaczew  

ul. Inżynierska 32. 

86,45 5 91,45 III 

Aneva ,   

88 – 100 Inowrocław    

ul. Marcinkowskiego 121 

87,40 5 92,40 II 

Trading Ciech,  

01- 233 Warszawa,  

ul. Bema 89. 

95,00 5 100 I 

 


