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Kołobrzeg, dnia 25.11.2015 r. 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ 
W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU 

SP. Z O.O. 

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce 
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu przeprowadżiła kontrolę zgodnie z planem kontroli. 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4 - 6 listopada 2015 r. 

Kontrolą objęto dwa postępowania nr 19/2015 pn. ,,Zakup wraz z dostawą materiałów z rur 
preizolowanych do budowy sieci cieplnych" oraz nr 26/2015 pn. ,,Awaryjna wymiana sieci cieplnej 
wysokich parametrów z rur preizolowanych w rejonie skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. 
Zwycięzców". 

Kontrolującymi byli: 
1. Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Janicka - Golonka 
2. Członek Rady Nadzorczej - Eugeniusz Simiński 

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI 

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników 
MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny: 

I. Postępowanie nr 19/2015 przeprowadzono zgodnie z§ 6 ust. 2 pkt l Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie 

Zarządzeniem nr 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego, natomiast postępowanie nr 26/2015 przeprowadzono zgodnie z§ 6 ust. 2 
pkt 5 ww. Regulaminu w trybie zapytania o cenę, z uwagi na konieczność usunięcia awarii. 

2. Przedmiot zamówienia w postępowaniu nr 26/2015 dotyczył wykonania robót budowlanych 
polegających na wymianie sieci cieplnej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych 
wraz z dostawą materiałów, a także wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
odtworzenia nawierzchni i zabezpieczenia robót. Wartość szacunkowa zadania ustalona została na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyniosła 54.056,01 zł. 

3. Zaproszenie do udziału w postępowaniu zostało skierowane do trzech wykonawców, 
natomiast tylko dwóch wykonawców złożyło swoje oferty. 

4. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 
„TERMO - SAN" Ryszard Biegański z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koralowej 5 oferując 
wykonanie zamówienia za kwotę 52.683,85 zł netto. 

5. W odniesieniu do postępowania nr 19/2015 ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na 
stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale „PRZETARGI" w dniu 12.05.2015 r. 
Nie umieszczono natomiast informacji o wyniku przeprowadzonego postępowania. 

6. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego 
i dotyczyło dostawy materiałów z rur preizolowanych. Wartość szacunkowa zadania ustalona 
została na podstawie rozeznania rynku oraz przy uwzględnieniu cen oferowanych we 
wcześniejszych postępowaniach i wyniosła 117 .500,00 zł netto. 

7. Oferty złożyło trzech wykonawców. Najkorzystniejsi.ą ofertę złożyła firma ST AR PIPE 
POLSKA S.A. z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyński~j 57 oferując wykonanie 
zamówienia za kwotę I 04.308,35 zł netto. 

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona została w dziale „Zamówienia" 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Energetyki Cieplnej. 



ZALECENIA POKONTROLNE 

Rada Nadzorcza po weryfikacji całości dokumentacji poleca, aby w nowo prowadzonych 
postępowaniach ogłoszenie o przetargu oraz informacja o jego rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu 
publikowana była komp~eksowo w jednym miejscu. Zdaniem Rady, zamieszczanie ogłoszenia 
o zamówieniu na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl, natomiast zawiadomienia o wyborze 
oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Energetyki Cieplnej powoduje, iż informacja ta 
jest nieczytelna i nieprecyzyjna. Zamieszczanie różnego rodzaju informacji, w przedmiocie tego 
samego postępowania w różnych miejscach może bowiem budzić wątpliwości co do przejrzystości 
i jawności prowadzonej procedury przetargowej. 
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Członek Rady Nadzorczej 

Aleksander Bolko 


