Popielów, dnia 25.11.2020 r.

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
BOS.271.8.2020.BK

Otrzymują Wykonawcy ,
którzy złożyli oferty
treść niniejszego zawiadomienia
zamieszczono na stronie
bip.popielow.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) zawiadamiam, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn.:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej
jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”
za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez:

Respect Energy S.A.
01-793 Warszawa, ul. L. Rydygiera 8
Uzasadnienie wyboru oferty: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP wybrana oferta uzyskała
największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert wg ustalonego w specyfikacji wzoru oraz
spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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W powyższym postępowaniu oferty złożyli oraz otrzymali następującą ilość punktów:

Nr
oferty

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres
wykonawcy

1

AUDAX ENERGIA Sp. z o.o.
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12

2

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert
Pkt kryterium:
Łączna
Cena
punktacja
-

-

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

85,04

85,04

3

ELEKTRA S.A.
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

98,18

98,18

4

Respect Energy S.A.
01-793 Warszawa, ul. L. Rydygiera 8

100,00

100,00

5

Enrex Energy Sp. z o.o.
40-004 Katowice, Al. W. Korfantego 2/142

92,19

92,19

6

Energa Obrót S.A.
80-309 Gdańska, Al. Grunwaldzka 472

97,13

97,13

Jednocześnie informuję, że zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
a tym samym nie było możliwości dopuszczenia Wykonawców do przedmiotowego systemu.
Ponadto informuję, że zamówienie nie podlega unieważnieniu.

WÓJT GMINY
/-/ Sybilla Stelmach
…………........................................................
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby
upoważnionej)

Otrzymują:
- Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
- a/a
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