Kętrzyn, dnia 07.11.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.11.2019
znak: SO.271.11.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.11.2019 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury
i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”

Informacja z otwarcia ofert
W nawiązaniu do prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii
elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury
i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, działając na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843)
Zamawiający niniejszym przekazuje następujące informacje:
1. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 07.11.2019r. do godz. 10.00
1) w części I -DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO złożono 3 oferty.
2) w części II -DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI
BUDYNKÓW, OBIEKTÓW, LOKALI ORAZ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH -złożono 3 oferty.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.11.2019 r. od godz.
10.30 do godz. 10:50.
3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2.428.069,90 zł
brutto, w część I- 244.281,09 zł, w części II- 2.183.788,81 zł.
4. Poniżej zestawienie firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie składania ofert wraz z informacją o cenie oferty. Termin
wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.
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Cena brutto

Nr
oferty

1.

2.

3.

4.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

PGE OBRÓT SA
35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6
Adres do korespondencji:
PGE OBRÓT SA
Oddział z siedzibą w Skarżysku –Kamiennej
26-110 Skarżysko Kamienna
ul. Al. M.J. Piłsudskiego 51
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-471 Kraków
ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce
ENERGA-OBRÓT SA
ul. Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Część I

Część II

Nie złożono oferty

3.159.117,54 zł

350.809,43 zł

Nie złożono oferty

417.376,23 zł

3.608.265,49 zł

373.307,62 zł

3.293.923,47 zł

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do
niniejszej informacji.
b) dowody – dokumenty lub informacje, potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej winno być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
podpisuje odrębne oświadczenie.
Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane
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wraz z ofertą) wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym SO.271.11.2019.

Zamawiający dopuszcza pocztę elektroniczną, jako środek komunikacji między Zamawiającym
a Wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz
z ofertą. Wyłączny i jedyny adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego do komunikacji
z Wykonawcami : umketrzyn@miastoketrzyn.pl .

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła: B.S.
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