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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej 
do obiektów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 
  
1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez : 

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

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą  

w Skarżysko-Kamiennej 

Al. M.J. Piłsudskiego 51 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  508 069,95 zł brutto. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na 
podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 
 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: Liczba punktów otrzymanych  

w kryterium „cena” 

1 

PKP Energetyka S.A., OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,  

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa 

 

Zamawiający nie przyznał 

punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty Wykonawcy  

z postępowania  

 (art. 89 ust. 1 pkt  1 ustawy     
Pzp) 

2 

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

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysko-Kamiennej, 

Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

100 

 
2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta:  Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 – termin podpisania umowy nastąpi po dniu 24 grudnia 2012 r. 


