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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 
oraz jego jednostek organizacyjnych”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że 
postanawia:

1. Złożone  oferty  –  po  uzupełnieniu  brakujących  oświadczeń/dokumentów  przez 
Wykonawców: ENEA S.A, PGE Obrót S.A. oraz Energa Obrót S.A. (na podstawie art. 26 ust. 
3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  a  także  poprawieniu  oczywistej  omyłki 
rachunkowej w ofercie Wykonawcy: ENEA S.A. (na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych) - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

1

PGE Obrót S.A.
(Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej 
Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna)
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

1 159 226,33 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2385

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2562

98,17 pkt

4

Energa Obrót S.A. 
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk

1 201 255,03 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2488

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2648

 94,73 pkt



5

ENEA S.A
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

1 138 008,21 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2464

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2464 

100,00 pkt

W części I zamówienia oferta nr 5 Wykonawcy: ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 
jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową złożoną 
w przedmiotowym postępowaniu.  Oferta  przetargowa Wykonawcy uzyskała  maksymalną 
i najwyższą ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym 
w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 punktów. 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę – w części I zamówienia - w sprawie wykonania 
przedmiotowego zamówienia  w dniu 13 . 08 . 2012 roku.

CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

2

PGE Obrót S.A.
(Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej 
Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna)
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów

696 461,13 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2519

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2691

 100,00 pkt

3

Energa Obrót S.A. 
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk

697 811,00 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2534

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2692

99,81 pkt



6

ENEA S.A
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

702 682,98 zł
 (cena netto za energię 

elektryczną czynną 
całodobową w zł/kWh 

do 31.12.2012r.: 
0,2664

cena netto za energię 
elektryczną czynną 

całodobową w zł/kWh 
od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r.: 
0,2664 

 99,11 pkt

W  części  II  zamówienia  oferta  nr 2  Wykonawcy:  PGE  Obrót  S.A.  (Oddział  z  siedzibą 
w  Skarżysku  -  Kamiennej,  Al.  Piłsudskiego  51,  26-110  Skarżysko  Kamienna), 
ul.  8-go  Marca  6,  35-959  Rzeszów  jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą 
odrzuceniu  -  ofertą  przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta 
przetargowa  Wykonawcy  uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w kryterium 
udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 
punktów. 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę – w części II zamówienia - w sprawie wykonania 
przedmiotowego zamówienia w dniu 13 . 08 . 2012 roku.


