
 

 

Kamieńsk, dnia 17.11.2014 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

o zamówienie publiczne pn. 

 

Zakup energii elektrycznej  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zmianami) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 

firmy: 

 

Energa Obrót S.A. 

Al. Grunwaldzka 472 

80 – 309 Gdańsk 

Cena brutto: 565 570,25 zł 

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec 

Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert. 

 

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli: 

 

1. PKP Energetyka S.A. 

ul. Hoża 63/67 

00 – 681 Warszawa 

ilość otrzymanych punktów – 97,51 pkt 

 

2. PGE Obrót S.A. 

Oddział z siedzibą w Łodzi 

ul. Wólczańska 128/134 

90 – 527 Łódź 

ilość otrzymanych punktów – 98,64 pkt 

 

3. Energa Obrót S.A. 

Al. Grunwaldzka 472 

80 – 309 Gdańsk 

ilość otrzymanych punktów – 100 pkt       

                 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono 

żadnej oferty. 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali 

wykluczeni żadni Wykonawcy. 

3. Zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami). 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. 

 

Informację umieszcza się na: 

1) Stronie internetowej Gminy Kamieńsk 

2) Tablicy ogłoszeń Gminy Kamieńsk 

 

Otrzymują: 

Wszyscy oferenci 


