
Kołobrzeg, dnia 9 maja 2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ  

W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA          

W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.  

Rada Nadzorcza w dniu 13.04.2022r. działając w oparciu o „Regulamin 
przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą” w Spółce Miejska Energetyka 
Cieplna w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli na rok 
2021/2022. 

Kontrolę przeprowadzili: 

1/ Tadeusz Kanas  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Aleksander Bolko  -  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu wybranych zamówień publicznych                 
z okresu roku obrachunkowego 2020/2021. 

 

USTALENIA  FAKTYCZNE KONTROLI 

Kontrolą objęto postępowanie nr 03/2021 pn. „Wykonanie i dostawa 
trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych, dwufunkcyjnych 
(c.o.+c.w.u.) do zamontowania w pomieszczeniach węzłów cieplnych  przy ul. 
gen. Maczka (BUDNEX). 

 Postępowanie przeprowadzono w oparciu o § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wprowadzonego 
w życie Zarządzeniem nr 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 
Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 stycznia  2021 r. 
w trybie przetargu nieograniczonego   z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych jako zamówienie sektorowe. 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 2.02.2021 r. 

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 135 000,00 zł netto. 
W zatwierdzonych planach inwestycyjnych  pod poz. 2F208R17  wartość zadania 
została oszacowana na kwotę netto 150 000,00,00 zł.  

Komisja przetargowa została powołana do przeprowadzenia niniejszej procedury 
na mocy Zarządzenia nr 9/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w 
Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.01.2021 r.  

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.02.2021 r. 



W wymaganym terminie składania ofert wpłynęło pięć ofert: 

1. Gebwell Sp. z o.o. ul. GDYŃSKA 103, 80-209 Chwaszczyno  za kwotę 
netto 108 900,00zł + VAT 

2. Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka 
za kwotę netto 140 700,00 zł. +VAT 

3. Biuro Inżynierskie IEC Sp. z o.o. ul. Tarnogórska 9, 42-677 Szałsza za 
kwotę netto 148 420,00 zł. + VAT 

4. Sani -Tech Grupa SBS Wacław Łazarczyk ul. Sienkiewicza 10, 78-100 
Kołobrzeg za kwotę netto 123 300,00 zł. + VAT 

5. Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków za kwotę netto 
107 550,00 zł. + VAT 

W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę: Metrolog Sp. z o.o. ul. 
Kościuszki 97, 64-700 Czarnków za kwotę 107 550,00 zł netto. 

Informacja powyższa została opublikowana na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia przetargów. 
Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zostali powiadomieni 
na piśmie w dniu 12.02.2021r. 

Ponadto kontrolą objęto postępowanie Nr 18/2020/2021 dotyczące 
„Wykonania remontu  suwnic bramowych” 

 Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień 
na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie 
Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.01.2021 r. prowadzone było 
w trybie przetargu nieograniczonego. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych jako zamówienie sektorowe. 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale przetargi w dniu 28.05.2021 r. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2021 r. o godz. 10:30. 

Komisja  oceniała oferty na  „Wykonanie remontu dwóch suwnic bramowych”. 

W zatwierdzonych planach inwestycyjnych  pod poz. 7M002R20  wartość 
zadania została oszacowana na kwotę netto 60 000,00 zł. 

W toku postępowania wpłynęły dwie  oferty: 

1. STAR LIFT Mirosław Lesiński ul. Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard za 
kwotę netto 66 000,00 zł + VAT 

2. Zakład Usługowo-Handlowy   ELWIKO Stanisław Dropik ul. Andrzeja 
Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin  za kwotę 58 210,00 zł +VAT 



W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Usługowo-
Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik ul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-642 
Szczecin za kwotę netto 58 210,00zł , brutto 71 577,60 zł. 

Informacja powyższa została opublikowana na stronie internetowej 
www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia przetargów. 
Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zostali powiadomieni 
na piśmie w dniu  15.06.2021r. 

 

OPINIE I WNIOSKI  

 Zdaniem kontrolujących postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane 
wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej 
Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
dnia 22.01.2021 r. 
 
 
  

                                                                                        Przewodniczący 

                      Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg                      

 

 

 

 

  


