
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 
 

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „SuPeKom” Sp. z o.o. 
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18 

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70 
NIP 973-07-12-918       REGON 977922651        

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł 

 
uprzejmie informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niŜej: 

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
 
Nazwa zamówienia nadana prze Zamawiającego: 
Dostawa wyrobów pogrzebowych   

ZłoŜono 5 ofert 
Oferty odrzucone: 0 
Wykonawcy wykluczeni:  0 
 
 
Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych  
Wybrano ofertę nr 2 firmy: 
Zakład Stolarski „STOL-TRUM” 
Władysław Zygmunt Pęciak 
Biała 67 
98-332 Rząśnia 
Wartość zamówienia brutto: 64’556,30 PLN. 
Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 30/100.  
 
UZASADNIENIE 
Przedmiotowa oferta jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ, cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium cena 100%. Wyłoniony Wykonawca 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu 
 
 
Zad. 2 Dostawa trumien dębowych  
Wybrano ofertę nr 3 firmy: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„METALEX” Ewa Głowacz 
Siedlec, ul. Pajęczańska 100 
98-330 Pajęczno 
Wartość zamówienia brutto: 86’107,60 PLN. 
Słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych 60/100.  
 
UZASADNIENIE 
Przedmiotowa oferta jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ, cena mieście się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium cena 100%. Wyłoniony Wykonawca 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych 
Wybrano ofertę nr 3 firmy: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„METALEX” Ewa Głowacz 
Siedlec, ul. Pajęczańska 100 
98-330 Pajęczno 
Wartość zamówienia brutto: 25’705,40 PLN. 
Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych 40/100. 
 
UZASADNIENIE 
Przedmiotowa oferta jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ, cena mieście się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium cena 100%. Wyłoniony Wykonawca 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 



Sulechów, dn. 20.10.2010r. 2/2 

Jednocześnie informujemy, Ŝe oferta nr 1 złoŜona przez firmę: 
Zakład Pogrzebowy 
Tadeusz PoroŜyński 
ul. Gdańska 3 
89-600 Chojnice 
jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała: 
� Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych    - 70,41 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 2 Dostawa trumien dębowych    - 62,35 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych - 53,61 pkt. w kryterium cena 100% 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
Oferta nr 2 złoŜona przez firmę: 
Zakład Stolarski „STOL-TRUM” 
Władysław Zygmunt Pęciak 
Biała 67 
98-332 Rząśnia 
jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała: 
� Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych    - 100   pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 2 Dostawa trumien dębowych    - 95,06 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych - 86,85 pkt. w kryterium cena 100% 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
Oferta nr 3 złoŜona przez firmę: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„METALEX” Ewa Głowacz 
Siedlec, ul. Pajęczańska 100 
98-330 Pajęczno 
jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała: 
� Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych    - 98,59 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 2 Dostawa trumien dębowych    - 100    pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych - 100    pkt. w kryterium cena 100% 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
Oferta nr 4 złoŜona przez firmę: 
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej 
„DREWLEKS” s.c. 
ul. Błotna 15 
65-133 Zielona Góra 
jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała: 
� Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych    - 91,55 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 2 Dostawa trumien dębowych    - 94,80 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych - 66,76 pkt. w kryterium cena 100% 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
Oferta nr 5 złoŜona przez firmę: 
FIRMA „Piechota” 
mgr inŜ. Leszek Piechota 
ul. Czereśniowa 1 
67-400 Wschowa 
jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała: 
� Zad. 1 Dostawa trumien sosnowych    - 83,99 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 2 Dostawa trumien dębowych    - 77,01 pkt. w kryterium cena 100% 
� Zad. 3 Dostawa pozostałych wyrobów pogrzebowych - 61,20 pkt. w kryterium cena 100% 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
                Z powaŜaniem 

 


