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INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. dalej Pzp); Zamawiający - „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii 

elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej” ogłoszonego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614838-N-2020 w dniu 24.11.2020 r. 
podjęto następujące rozstrzygnięcia: 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. Wybrano ofertę złożoną przez: 

PGE Obrót S.A.,  

ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów  

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożono  

1 (słownie: jedną) ofertę. Oferta numer 1 uzyskała największą ilość punktów tj. 100,00 

pkt. Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca wykazał, że spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz.  

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

1. OFERTA nr 1 

PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 

 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację  

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena  
oferty 

Liczba punktów Łączna ilość 
punktów 

max 100 

Lokata Cena oferty 
max 100 pkt 

1 
PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 

35-959 Rzeszów 
864.061,48 zł 100 100 I 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów  

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest 

wyborem najkorzystniejszej oferty). 

 

  


