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INFORMACJA
o wyborze oferty w postępowaniu w formie zaproszenia do składania ofert dla usług
nieprzekraczających 30.000 euro na prowadzenie serwisu technicznego kotłowni
olejowych, gazowych i olejowo gazowych należących do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom., Przedszkola Publicznego
w Kowalewie Pom. i Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pom.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta
złożona przez:
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „FRAKO-TERM” Sp. z o.o.
ul. Długa 1-3 , 41-506 Chorzów Oddział Toruń ul. Morwowa 6
cena brutto oferty – 84.378,00 zł
Pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz
ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica
cena brutto oferty – 146.025,60 zł
2. Calesco S.A.
ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin
cena brutto oferty – 131.979,00 zł
Oferty odrzucone:
1. AS SERWIS Sławomir Strzałka ul. Kasztanowa 35 Ostromecko
Oferta nie zawiera :
– wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w
tym okresie
– - świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów, kontrolno-pomiarowych i montażu dla następującycg urządzeń,
instalacji i sieci : urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5
kPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa, przemysłowe
odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolnopomiarowa dla wymienionych urządzeń i instalacji.
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Ponadto cena oferty nie jest zgodna z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 oraz
załączone kserokopie pozostałych świadectw kwalifikacyjnych nie są potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Firma Usługowo-Handlowa „EKO-INSTAL” Adam Matczak
ul. Brzeźna 11a/19 , 86-300 Grudziądz
Oferta nie zawiera świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w
zakresie obsługi, konserwacji , remontów, kontrolno-pomiarowych i montażu dla
następującycg urządzeń, instalacji i sieci : urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu
powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, aparatura
kontrolno-pomiarowa dla wymienionych urządzeń i instalacji.
Ponadto załączone kserokopie pozostałych świadectw kwalifikacyjnych nie są potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 11.07.2016r.
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