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Og.04/19     
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości do 30 000 euro pn.: 

„DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU” 
 

Część 1. Dostawa energii elektrycznej 
1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
      TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
      Ul.  Barlickiego 2    
      44 – 100 Gliwice      za cenę jednostkową:  417,22 zł/MWh brutto. 
2.   Uzasadnienie wyboru: 
      Jedyna oferta złożona w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, spełnia warunki 
      udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Uzyskała  najwyższą  liczbę punktów 
      tj.100,00 obliczonych  w oparciu o ustalone w Instrukcji dla  Oferentów kryteria.  
3.   Cena oraz inne istotne elementy każdej z ofert : 
      W postępowaniu złożono 1 ofertę.  Żadnej oferty nie wykluczono, nie odrzucono ani nie   
      unieważniono. W w/w postępowaniu oferty złożyły firmy z następującymi  cenami i otrzymały  
      następującą ilość punktów w kryterium cena: 

 

nr 
oferty Nazwa firmy i adres Oferowana cena w zł brutto  

/ ilość punktów 

1. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
Ul. Barlickiego 2, 44 – 100 Gliwice 137 681,28  /  100,00 pkt. 

 
 

Część 2. Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 
2. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
      TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
      Ul.  Barlickiego 2    
      44 – 100 Gliwice      za cenę jednostkową:  184,05 zł/MWh brutto. 
2.   Uzasadnienie wyboru: 
      Jedyna oferta złożona w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, spełnia warunki 
      udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Uzyskała  najwyższą  liczbę punktów  
      tj.100,00 obliczonych  w oparciu o ustalone w Instrukcji dla  Oferentów kryteria.  
3.   Cena oraz inne istotne elementy każdej z ofert : 
      W postępowaniu złożono 1 ofertę.  Żadnej oferty nie wykluczono, nie odrzucono ani nie    
      unieważniono. W w/w postępowaniu oferty złożyły firmy z następującymi  cenami i otrzymały  
      następującą ilość punktów w kryterium cena: 

 

nr 
oferty Nazwa firmy i adres Oferowana cena w zł brutto  

/ ilość punktów 

1. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
Ul. Barlickiego 2, 44 – 100 Gliwice 60 736,00  /  100,00 pkt. 

 

 

                Prezes PK Sp. z o.o. w Raciborzu 
 

                                         Bogdan Gawliczek   
           

.........................................................................                  
 (data i podpis kierownika zamawiającego) 
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