Radomsko, dnia 02.12.2020 r.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77.
www.bip.pgk-radomsko.pl,
e-mail: zamowienia@pgk-radomsko.pl

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego
prowadzonego w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin
udzielania zamówień, na zadanie pn. ,,Dostawa wraz z transportem flokulantu i PIXU-113”
z
podziałem na 2 zadania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w środków
wspomagających pracę Oczyszczalni Ścieków:
1 Zadanie nr 1:
Dostawa wraz z transportem kationowego proszkowego wodnorozpuszczalnego flokulantu,
służącego do odwadniania osadu przefermentowanego o zawartości około 4% suchej masy
w wirówce dekantacyjnej GEA PRO 5000 Wodny roztwór flokulantu o stężeniu 0,3% powinien
zapewnić uzyskanie minimum 27% suchej masy po odwodnieniu, przy maksymalnym zużyciu 7
g/ kg suchej masy osadu. Maksymalna zawartość suchej masy w odcinku wynosi 0,20%.
Ilość zamawianego flokulantu w 2021 r. wynosi 9 000 kg.
Zadanie nr 2
Dostawa wraz z transportem Dostawcy siarczanu żelazowego PIXU -113 w ilość maksymalnej
380 ton.

1) Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę: 339 197,60 zł netto
417 213,04 zł brutto
Zadanie nr 1: 109 027,80 zł netto,134 104,19 zł brutto
Zadanie nr 2: 230 169,80 zł netto,283 108,85 zł brutto.

2) Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2020r. o godz. 1030;
3) Warunki płatności zostały określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – Projekcie umowy –
zaakceptowane przez Wykonawcę w oświadczeniu złożonym w treści formularza ofertowego;
4) Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2021 r.
5) W postępowaniu zostały złożone w terminie cztery oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1
Kemipol Sp. z o. o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Zadanie nr 2
Cena netto 1 tony PIXU-113 wraz z transportem wynosi: 625,00 zł
Cena netto całego zadania (380 ton wraz z transportem) wynosi: 237 500,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto całego zadania (380 ton wraz z transportem) wynosi: 292 125,00 zł

Oferta nr 2

P.P.H.U. WĘGLO-STAL WALDEMAR BISKUPEK, ul. Chorzowska 50 B, 44-100 Gliwice
Zadanie nr 1
Cena netto 1 kg flokulantu proszkowego wraz z transportem wynosi: 11,80 zł
Cena netto całego zadania (9000 kg wraz z transportem) wynosi: 106 200,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto całego zadania (9000 kg wraz z transportem) wynosi: 130 626,00 zł

Oferta nr 3
Allied Solutions Poland Sp. z o. o., ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa
Zadanie nr 1
Cena netto 1 kg flokulantu proszkowego wraz z transportem wynosi: 11,75 zł
Cena netto całego zadania (9000 kg wraz z transportem) wynosi:105 750,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto całego zadania ( 9 000 kg wraz z transportem ) wynosi: 130 072,50 zł

Oferta nr 4
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Zadanie nr 1
Cena netto 1 kg flokulantu proszkowego wraz z transportem wynosi: 11,92 zł
Cena netto całego zadania (9 000 kg wraz z transportem ) wynosi: 107 280,00 zł
Podatek VAT 23 %
Cena brutto całego zadania ( 9 000 kg wraz z transportem ) wynosi: 131 954,40 zł

Z poważaniem

WICEPREZES
Zarządu Spółki
/-/
Izabela Michnowska

