
znak sprawy - GZK-3/MM/2017
Czernikowo dnia 14.09.2017 r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w 
Czernikowie" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2017 r. 
pod numerem 584788-N-2017

Inform acja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje informacje, o 
których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, podane podczas otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów 
administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.09.2017 r. o godz. 11:05
2. W wyznaczonym na składanie ofert terminie tj. do dnia 14.09.2017 r. do godz. 11:00 

wpłynęło 5 ofert Wykonawców
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości 376 550 zł
4. Zestawienie złożonych ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) 
adres Wykonawcy

Cena oferty 
brutto (zł)

1
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 
ul. Heweliusza 9 
80-890 Gdańsk

343 922,05

2
BARTON ENERGIA Sp. z o.o. 
Al. Krakowska 48 
05-090 Janki

357 398,39

o
O

Energa Obrót SA,
Al. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk

355 784,25

4
ENEA S.A. 
ul. Górecka 1 
60-201 Poznań

347 444.50

5
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie 
ul. Zana 32A 
20-601 Lublin

375 770,46



UWAGA:
Zamawiający przypomina, że w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia 
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
zgodnie z treścią Załącznika Nr 8 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu, Wykonawca może wraz z 
oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


