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Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

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 5847S8-N-2017

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

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

W wyniku dokonanej oceny ofert i badania wystąpienia przesłanek wykluczenia, jako 
najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez 
Wykonawcę:

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

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw albo imienia i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc 
zamieszkania i adresów, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko 
wykonawcy Siedziba Firmy lub adres 

wykonawcy

Ilość uzyskanych 
punktów, (jedyne 
kryterium -  cena)

Łączna
punktacja Uwagi

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

100 pkt 100 pkt
Oferta
wybrana

2
Barton Energia Sp. z o.o.
Al. Krakowska 48, 05-090 Janki - -

Oferta
odrzucona

3
Energa Obrót SA,
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 96,66 pkt 96,66 pkt

4 Enea S.A.
ul. Górecka 1,60-201 Poznań 98,98 pkt 98,98 pkt



Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko 
wykonawcy Siedziba firmy lub adres 

wykonawcy

Ilość uzyskanych 
punktów, (jedyne 
kryterium -  cena)

Łączna
punktacja Uwagi

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

91,52 pkt 91,52 pkt

Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert. Zamawiający nie wykluczył z udziału 
w postępowaniu żadnego Wykonawcy. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w związku z faktem iż Wykonawca złożył ofertę 
której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Fortum 
Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy jest ważna, nie 
podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, odnoszący się do 
przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów.

Zgodnie z Rozdziałem 10 SIWZ kryterium obowiązującym w postępowaniu, którymi 
Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była: cena wykonania 
zam ów ien ia-100%

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przewyższa kwoty, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


