Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz
Szpitala w Puszczykowie.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00018.2018
l.dz.: ZP.KW-00162/18

Data:
01.06.2018 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty niżej
wskazanych Wykonawców:
1. PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1,
22-400 Zamość - cena brutto – 3.138.216,71 zł, w tym: Powiat – 1.745.431,50 zł; Szpital –
1.392.785,21 zł;
2. Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, adres do korespondencji: ul. Strzeszyńska 58, 60-479
Poznań - cena brutto – 3.235.537,69 zł, w tym: Powiat – 1.806.356,34 zł; Szpital – 1.429,181,35 zł;
3. Energa - Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk - cena brutto – 3.390.614,22 zł, w tym:
Powiat – 1.885.811,40 zł; Szpital – 1.504.802,82 zł;
4. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków - cena brutto – 3.259.948,25 zł, w tym:
Powiat – 1.813.136,85 zł; Szpital – 1.446.811,40 zł;
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę
2.835.000,00 zł brutto w tym: Powiat - 1.650.000,00 zł, Szpital - 1.185.000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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