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oR.272.L.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wied publicznych)
PostQpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego wartoid zam6wienia
oszacowana zostala powytej kwoty okreilonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zam6wiei publicznych (dalej ustawa Pzp) pod nazwq tomiyfiska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 3l.l2.2O2Lr.

1.

W dniu 2L lipca 2O20r. o godz. 11.15 w siedzibie ZamawiajQcego nastqpilo otwarcie ofert.

2

Przed otwarciem ofert odczytano kwotq, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyd na

sfinansowanie:
1) na Czqdi 1 zam6wienia

2.415.762,5621

3.

dostawa energii elektrycznej do lokali i obiekt6w

-

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o(wietlenia drogowego

brutto

2) na Czqid 2 zam6wienia
951.551,3721

-

brutto

Do u plywu terminu skladania ofert wplynqly oferty:

czESC

I zAM6wENrA

czESC 2 zAMOwTENTA

Dostawa energii

t.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

elektrycznej do lokali

oostawa energii
elektryczne.i na potrzeby

i

obiekt6w

oSwietlenia drogowego

WartoJ6 oferty brutto

WartoSd oterty brutto

Wybrzeie
1

lnnow Polska

2

ENTRAOE Sp. z

3

TRMEW Obr6t S.A.

4

ENEA S.A.

G6recka 1,
50-201 Poznai

Orange Energia

Al.lerozolimskie 160

Sp. z o.o,

02-325 Warszawa

5

6

ENERGA

S.A.

o.o.

oBR6T s.A.

Ko{ciuszkowskie 41,
00-347 Warszawa

Poznaiska 86/88,
05-850 Jawczyce
L. Rydygiera

8

01-793 Warszawa

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdaisk

885.587,46 zl

2.480,159,09 zl

1.042,889,99 zl

2.135.381,7421

2.159.545,32

rl

855.9U,75 zl

2.159.545,32 zl

2.098.779,2a zl

867.175,32 zl

ii

zgodnie z pkt 6.3 SIWZ, kaidy wykonawca, kt6ry zlo2yl ofertq,
Zamawiajqcy informuje,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86
ust. 5 (nie wcze6niej) przekazuje Zamawiajqcemu o6wiadczenie o przynaleinoici lub braku
przynale2noici do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2015 r. poz. L84, L6L8 i 1634). Wraz ze ztoieniem
o(wiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody potwierdzajEce, ie powiazania z innym
wykonawca nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu. Powyisze o6wiadczenie naleiy
zloiyi wg. wzoru stanowiEcego Zalqcznik do SIWZ.
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