GMINA ROŹWIENICA
37-565 ROŹWIENICA
RG.271.8.2018
Roźwienica, 2018-12-06

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RG.271.8.2018.
Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
TRMEW Obrót Sp. z o.o. Aleja Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami
opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nazwa wykonawcy:
TRMEW Obrót Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
Aleja Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz
Cena oferty brutto:
513 420,20
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy:
PGE Obrót S.A.
Adres wykonawcy:
ul. 8-go Marca 1 35-959 Rzeszów
Cena oferty brutto:
530 984,58
Liczba pkt. w kryterium cena: 96,69
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy:
Energa-Obrót S.A.
Adres wykonawcy:
Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Cena oferty brutto:
518 824,63
Liczba pkt. w kryterium cena: 98,96

Lp.:
4
Nazwa wykonawcy:
VERVIS Spółka z o.o.
Adres wykonawcy:
ul. Zielna 47 87-800 Włocławek
Cena oferty brutto:
513 676,92
Liczba pkt. w kryterium cena: 99,95
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców /
wykonawcy:
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nazwa wykonawcy:
ENTRADE Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
ul. Poznańska 86/88 05-850 Poznań
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca
nie złożył oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy:
Orange Energia Sp.z o.o.
Adres wykonawcy:
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca
nie złożył oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------Lp.:
1
Nazwa wykonawcy:
ENIGA EDWARD ZDROJEK
Adres wykonawcy:
ul. Nowowiejska 6 76-200 Słupsk
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Złożona oferta jest niezgodna ze SIWZ. Zgodnie z
opisem w SIWZ na ofertę składają się m.in. formularze cenowe stanowiące podstawę do
sporządzenia umowy i ustalenia ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w
poszczególnych taryfach. W złożonej ofercie brak formularzy cenowych.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust.1 pkt. 2
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:

ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawoczyce

Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca został wykluczony z postepowania
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust.4
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy:
Orange Energia Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca został wykluczony z postepowania
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust.4
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia
przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub
poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 198g.
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