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Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest : 
Zakup energii elektrycznej dla budynku NCN w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, Znak sprawy: DSO.271.2.9.2020

Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 
12:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego 
odczytano informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
w wysokości: 331 485,00 zł. brutto.

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny (informacje 
zostały ujęte w tabeli zamieszczonej poniżej).

Jednocześnie informuję, że w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji 
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).  Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.
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Zestawienie złożonych ofert 

Lp. Firma (Nazwa) Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty brutto

1  PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów 285 077,10 zł

2 ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa 264 048,40 zł

3 ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce 318 980,20 zł

4 TRMEW Obrót S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa 269 253,60 zł

5 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków 266 889,70 zł

Termin płatności faktury (w dniach) - warunki płatności określone w SIWZ, 
a w szczególności w istotnych postanowieniach umowy; termin płatności wynoszący do 30 dni 
liczonych od doręczenia faktury.
Termin wykonania zamówienia: nie dotyczy. 
Okres gwarancji: nie dotyczy. 
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