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Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorrystniejszej oferĘ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie
ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zamówięńpublicznych (tj. Dz.|J. z2015 r. poz.
2164 zpóźn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakupenergii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez"Szpitale
Wielkopolski" sp. z o. o.

informuj em y, iż najkor zy stniej szą o fertę złożyła fi rma :

"ELEKTRrX" Sp. z o.o.

Bukietowa S/Ul

02-650 Warszawa

na: Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przęz "Szpitale

Wielkopolski" sp. z o. o. za cęnę 12 703 313.48 zN

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna
zzapisani Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zaofęrował
najkorzystniej szą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożony ch ofert

Nr Nazwa i adres wykonawcy
(Nr ofertv) Cena Razem

'ELEKTRIX" Sp. z o.o.
Bukiętowa 5 ful
02-650 Warszawa (3) 100,00

l00,00

Energa Obrót SA
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk (1 )

96,71 96"71
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Lp.: Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluc zenia wykonawcy:

0

Jednocześnie informuj emy, że rrmowa w sprawie zamówienia publicznego może byó zav,larta,

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w terminie nie krótszym niz l0 dni od dnia

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający

może zawrzeĆ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym

mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art.94 ust.2 ww. ustawy.

Równocześnie zawiadamiamy, iżwyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia

29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówięń publicznych (j . Dz. IJ . z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

czynnoŚci ZamawiĄącego podjętej w postępowaniu o udzielenię zamówienia lub zaniechania

czynnoŚci, do której Zamawiający jest zobowiązarty na podstawie ww. ustawy przysługuje

odwołanie, z zastrzeżęniem art. 180 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminach

i formie, określonych w art. l82 orazart. 180 ust. 4 ww. ustawy.

ENEA S.A.
Górecka l
60-20l Poznań (2\

96,67 96,67

W toku postępowania odrzucone zostńy następujące oferty:

Lp.: Nr oferĘ, nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odnucenia oferty:

0

ZamawiĄący wykluczył z postępowania:
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