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Znak sprawy: ZP2/2020/PN/WP 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: 11Kompleksowa dostawa energii 

elektryczne j przez okres 12 miesięcy'' (ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.UE 

Nr 2020/S 122-298750. z dnia 26.06.2020 r.) 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, 

działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieorganicznego, 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Kompleksowa dostawa energii 

elektrycznej przez okres 12 miesięcy". 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę, złożoną przez.: 

ENERGA- OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 

Cena (kwota brutto) oferty wynosi: 3 622 651,36 zł (słownie złotych: t rzy miliony sześćset 

dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden i 36/100). 

Wykonawca, który złożył ofertę, spełnia warunki udziału w postępowaniu nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty, zgodnie z kryterium wyboru ofert określonym 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena - waga 100%, przyznając przedmiotowej 

ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 

przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 

Numer 

oferty 

1 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena 

100% 

ENERGA - OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 
100,00 

472, 80-309 Gdańsk 
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Ostateczna ocena 

punktowa 

100,00 



Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), umowa w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia 

przestania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Rozdzielnik: 
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~ 
I 

1. Strona internetowa Zamawiającego www.bip.wodociagi.grudziadz.pl; 

2. a/a 

Opracowanie: 

Agnieszka Ośka, tel. 56 45 04 926 
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