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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w MOŃKACH 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
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biuro@pecmonki.pl                                                                                                        tel. 85 716-28-56 

www.pecmonki.pl                                                                                                            

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        Mońki, dn. 23.02.2021 r. 

Znak sprawy: PEC 226 - 1/2021 

 

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

         W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, znak sprawy PEC 226 – 1/2021, do dnia 

23.02.2021r. złożono następujące oferty: 

1. „BARTER COAL” Sp. z o.o.  

15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 40a ; 

zaoferowana cena: 262,25 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

2. „DAMETA POLSKA” Sp. z o.o. 

11-200 Bartoszyce, ul. M. Konopnickiej 2A 

zaoferowana cena: 295,00 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

3. P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis 

42-672 Wieszowa, ul. Wolności 21 

zaoferowana cena: 310,00 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

4. „ENERGO” Sp z o.o. 

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A 

zaoferowana cena: 255,00 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 
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5. „CARBO” Spółka Jawna 

97-500 Radomsko, ul. Reymonta 2 Strzałków 

zaoferowana cena: 320,00 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

6. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 

60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6 

zaoferowana cena: 259,90 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

7. „PETRODOM PALIWA” Sp. z o.o. Sp. k. 

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 61 

zaoferowana cena: 309,00 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury; 

 

8. „PGE PALIWA” Sp. z o.o. 

31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 

zaoferowana cena: 311,50 zł/Mg 

termin wykonania zamówienia: od kwietnia 2021r do listopada 2021r 

warunki płatności: 60 dni od daty wykonania dostawy miesięcznej, zgodnie z 

harmonogramem i po dostarczeniu faktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


