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L.dz.  6054 /2018 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę  energii elektrycznej czynnej na potrzeby PGKiM Sp. z o. o. w Turku (oznaczenie 

sprawy: DGK-GRAIZ/SG-131/2018)   

 

Działając w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych         

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą  na podstawie 

kryteriów przyjętych do oceny (cena oferty brutto – 100%)  ofertę nr 1   złożoną przez Orange Energia                  

Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, która otrzymała łącznie  100 pkt. 

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.  

Nr oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena oferty brutto w zł 
(uzyskana liczba punktów w tym 

kryterium) 

Łączna ilość punktów  

1 

Orange Energia Sp. z o.o.,                  

al. Jerozolimskie 160,                     

02-326 Warszawa 

338.573,47 zł 

100 pkt 
100 pkt 

2 

TRMEW Obrót Sp. z o.o. 

al. Królowej Jadwigi 1,                     

86-300 Grudziądz   

357.606,78 zł 

94,68 pkt 
94,68 pkt 

3 

Energa -Obrót SA 

al. Grunwaldzka 472, 

80-309 Gdańsk   

                                                

379.751,33 zł 

89,16 pkt 

 

89,16 pkt 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. b) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą z najniższą ceną za wykonanie 

przedmiotu zamówienia w wysokości  338.573,47 zł, co w związku z ustalonym w postępowaniu kryterium 

oceny ofert i jego znaczeniem: cena oferty – 100 %, stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako 

oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.  

Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dokumentów i oświadczeń wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy, a jego 

oferta nie podlega odrzuceniu. 

 


