Wielka Nieszawka, 26 listopada 2012 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający informuję, iż w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla obiektu
Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.
za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 firmy:
PGE Obrót S.A. ul. 8 - go Marca 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział s siedzibą w Skarżysku – Kamiennej
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Cena oferty: 527 942, 24 zł
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta odpowiadała siwz i była,
przy zastosowaniu kryteriów określonych w specyfikacji, najkorzystniejsza.
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono następujące oferty, którym przy zastosowaniu
kryterium 100 % cena - przyznano liczbę punktów:
Numer
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
DUON Marketing and Trading SA
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Cena brutto

547 480, 47 zł

PGE Obrót S.A. ul. 8 - go Marca 6, 35959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział s 527 942, 24 zł
siedzibą w Skarżysku – Kamiennej

Liczba punktów

Oferta odrzucona

100 pkt

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono wykonawcę, który złożył ofertę nr 1.
Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca, pomimo wezwania do
uzupełnienia ofert, nie przedłożył dokumentów potwierdzających, iż w stosunku do niego nie
zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt. 4.5 SIWZ, wykonawca nie przedłożył aktualnego odpisu z
właściwego rejestru (KRS) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający informuje, iż odrzucono ofertę wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 – powodem
odrzucenia jest art. 89 ust. 1 pkt
5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Ponadto Wykonawca nie przedłożył, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4.3 SIWZ,
oświadczenia o tym, że na dzień składania oferty posiada aktualną umowę z OSD, umożliwiającą
sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD.
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2
Pzp może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż przed upływem 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

