
 

Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków administrowanych przez PERIG Sp. z o. o.                                      

w sezonie grzewczym 2022/2023. 

 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A; 14-500 Braniewo; tel. 55 243 

28 55 

Młoteczno, dnia 21.09.2022 r. 

 

 

 

Nr postępowania: PERIG ZP.04.2022 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ) na podstawie              

art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 

12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa Zarządu PERIG Spółka z o. o.             

w Młotecznie 12A z dnia 28.10.2021 r. - zamówienie sektorowe podprogowe, na zadanie pn.: 

„Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał i ekomiał do kotłowni budynków 

administrowanych przez PERIG Sp. z o. o. w sezonie grzewczym 2022/2023” 

 

Działając w oparciu zapisy zawarte w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 5) SWZ Zamawiający przekazuje 

poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 20.09.2022 r. o godz. 1415. 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:      

1 955 700,00 zł brutto. 

2. Wykaz ofert złożonych w terminie oraz informacje dotyczące firm oraz adresów 

wykonawców, ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena brutto oferty 

odczytana podczas 

otwarcia ofert 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1. 

BARTEX Sp. z o. o. 

Chruściel 4 

14 – 526 Płoskinia 

1 910 700,22 zł 31.01.2023 r. 
zaakcepto

wane 

2. 

„Węglopasz” Sp. z o. o. 

ul. Piątkowska 149/6 

60 – 648 Poznań 

2 082 390,00 zł 31.01.2023 r. 
zaakcepto

wane 

 

 

        Prezes Zarządu 

 

      Robert Mirkowski 

 


