
                                                      
 

Informacja o wyniku postępowania 

 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00013.2016   17.06.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00192/16    

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala  

w Puszczykowie. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano 

ofertę złożoną przez Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w której Wykonawca zaproponował 

realizację zamówienia za kwotę 2.274.012,55 zł brutto. 

Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

wykonanie zadania, tj. do wysokości  2.915.000,00 zł brutto. 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała 

maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny – cena 100%. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Na podstawie art. 87 ust 2 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską  

w ofercie złożonej przez Energa - Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. W formularzu 

ofertowym omyłkowo Wykonawca podał liczbą i słownie jako łączną wartość zamówienia kwotę 

2.427.517,69. Z dokonanych przeliczeń jednoznacznie wynika, iż prawidłowy zapis dotyczący łącznej 

wartości brutto to: „2.427.526,16”, słownie dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 

dwadzieścia sześć złotych 16/100, który został przez Wykonawcę podany w ostatnim wierszu tabeli 

zawierającej rozbicie wartości na poszczególne taryfy. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 29.06.2016 r., tj. po upływie terminu określonego  

w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                                
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

cena –100 % 

1 
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 

ul. Harcerska 15, 45-118 Opole  
99,27 

2 
PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 

Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin 
97,79 

3 Energa - Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 93,68 

4 Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań 100,00 


