
Znak spľawy: MZGOK ZP.4.20I9. Janczyce, dn. 21 .1L2019 r.

INFORMACJA o WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie ar1. 92 ustawy Prawo zamówień publicznyclr (Dz. U. z 2019 r.

poz. IB43), Zamawiający infoľmuje' że w wyrriku pľzetaľgu nieograniczonego pl'l' ,,Zaklp
eneľgii elektľycznej '' prowadzonego przez Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o.) 27-552 Baókowice, Janczyce 50' wybľał jako najkoľzystniejszą

ofertę złożonąprzez:

PGE obľót Spó,łka Akcyjna, ul. 8_go maľca 6' 35_959 Rzeszów

za kwotę 339 01.1,4900 zł bľutto
słownie złotych: trzystatrzydzieści dziewięó tysięcy jedenaście złotych czteĺdzieści

dziewięó gľoszy bľutto

Cenaza eneľgię elektľyczną podana w foľmacie 0,0000 zł
Teľmin wykonarria zamówienia: od 01 .0L2020 ľ. do 3 LI2.2020 r.

oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiające1o Zawaľte w SIWZ. W Ęteľium cena

ofeľta otzymała 100 pkt. Zamawiający działając w opaľciu o aĺt. 94 ustawy Pľawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawÍzę umowę nie wcześniej niż27 .II.2019 r.

ofeľty odľzucone

1. ORANGE ENERGIA sp. z o.o. Aleje Jeľozolimskie 160' 02-326 Waľszawa

Podstawa pľawna odrzucenia oferty ar1. 89 ust 1 pkt.2. Zamawiający odrzuca ofeľtę, jeżeli jej

tľeśó nie odpowiada tľeści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w dniu

aŻ2.I0.20I9ľ. Zamawíający w wyniku pytań jednego z wykonawców dokonaŁ zmiany

formularza ofeftowego w związku z ťaktem, Że ptzeďmiot zamówienia nie dotyczy wyłącznie

sprzeđaŻy eneľgii ale ľównież ,,zapewnienie świadczenia usługi jej dystľybucji'', aby

popľawnie skalkulować wartośi całego zamówienia. W wyniku tego ZamawiĄący zmienił

załącznLk nľ 1 ofeľta w którym po jego zmianię wykonawca miał obowiązek pođać cenę

całkowitą za przedmiot zamówienia, otaz sporząđził szczegółową tabelę Foľmularz cenowy -

koszty obejmujące sprzedaŻ i dystrybucję eneľgii elektľycznej' WykonawcazłoŻył ofer1ę na



druku ofeľty spľzed zmiany stąd Zamawiający nie ma infoľmacji na temat ceny globalnej oraz

nie pľzedłożył formulaľza cenowego. Tľeścią ofeľty jest zarówno opis i charakteľystyka

wymaganych elementów w foľmulaľzu ofeľtowym, jak i cen w foľmulaľzu cenowym

(zob. wyľok z dnia 30 pażdziernika 2014 ľ., KIÖ ŻI2I1I4; KIo Ż1Ż9114; KIo ŻI39lI4).

Bľak jest podstaw do wezwania do uzupełnienia bľakującego formularza na podstawie

art.26 ust. 3 Pľawa zamőwien publicznych, gđyŻ nie jest to dokument, o któľym mowa w

rczporządzeniu Prezesa Rady Ministľów w spľawie rodzajőw dokumentów, jakich może

Żądać, zamawiający od wykonawcy, oÍaz form, w jakich te dokumenty mogą byó składane co

potwieľdza min. wyľok KIo 748lI5.

Wykonawc)' wykluczeni

1. Eneľgia i Gaz Sp. z o.o., ul. oboľnĺcka 330' 60_689 Poznań. Podstawa prawna

wykluczenia art.24 ust 7 pkt.li. Wykonawca nie zŁożył mimo wezwania do uzupełnia

oświadczenia o przynależności, lub braku pľzynaleŻności do tej samej gľupy kapitałowej, o

któľej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.

Wykonawcom któľzy zostali wykluczeni, lub których ofeľty zostały odľzucone pľzysługuje

odwołanie do KIo w teľminie 5 dni od dnia pľzesłania niniejszego pisma.
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