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ZAWIADOMIENIE O VVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzieIenie zamówienia objętego procedurą Ustawy Prawo
zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej do lnstytutu lnżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz lnstytutu lnformatykl Teoretycznej
i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach
w roku 2014.

Dziatając zgodnie z art.92 ust. ,1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamóWień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z poŹn'zm') Zamawiający
zawiadamia, Że w przedmiotowym postępowaniu o udzie|eniu zamówienia, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, ztoŻonej przez''

Green S.A.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

Uzasadnienie wyboru , Wykonawca uzyskał nĄwyŻsząocenę punktową tj. 100 punktÓw, zgodnie
z kryterium oceny ofeń - najniŻsza cena, znaczenie (waga) _ 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złoŻonych ofert

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto (PLN)

Liczba punktów w
kryterium najniższa

cena - znaczenie (waga)
_,100 %

1

Green S.A.
ul. Prosta 32

00-838 Warszawa
113 799,60 100,00

f.
Energa.obrót S.A.

Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

117 729,45 96,66

aJ.
CORRENTE Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4
05.850 ożarów Mazowiecki

116 235,00 97,90

4.
PKP Energetyka S.A.

Pion Sprzedaży
u|. Hoża 63/67

00-681 Warszawa
116 583,71 97,61

Działa1ąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp Zamawiający informuje,
Że w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone iadne ofeńy.

Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Pzp Zamawiający informuje,
Że w przeprowadzonym postępowaniu nie zosta|i wyk|uczeni Wykonawcy.

ZgodniezarL.92 ust.,1 pkt4wzwiązku z94ust.1 UstawyPzpZamawiającymożezawrzeć
umowę w sprawie zamówienia pub|icznego, z zastrzeżeniem ań. ,183, w terminie nie krÓtszym
niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeńy' jeże|i
zawiadomienie to zostało przesłane faksem |ub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeze|i zostało
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przestane w inny sposob - W przypadku zamowień, których wańośc jest mniejsza niŻ kwoty
okreś|one w przepisach wydanych na podstawie art- 11 ust. 8.

od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wyk|uczenia wykonawcy z postępowania o udzie|enie zamowienia,

2) odrzucenia ofeńy wykonawcy'

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca moŻe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego W niniejszym
postępowaniu, Iub

2) zaniechania czynności, do ktorej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na
ktore nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem |ub
drogąe|ektroniczną, |ub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeże|i zostato
ono przesłane pisemnie.

Szczegołowe informacje dotyczące złoŻenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy
Działu Vl Srodki ochrony prawnej, art. od 179 do 198g Ustawy Pzp'

Zamawiający informuje rownież, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp, informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem
www. iich. o Iiwice. pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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