
212027 Szcze b rzeszy n, 202I-tż-O8

ZAWlADoMlENlE

O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer sprawy: 212021, Nazwa za,
dania: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zak|adu Gospodarki Ko-
munalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.

1. Działając na podstawie art, 253 ust. 1 pkt, 1,) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną

przez wykonawcę:

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

Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie zart.239 inastępne ustawy Pzp, na podstawie

kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyŻszą

liczbę punktów tj. 90 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunkÓw zamówienia,

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.: t

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A.

Adres wykonawcy: 35-959 Rzeszów ul. 8,go Marca 6

Cena oferty brutto: 6L3 252,63 zł

Łączna punktacja: 90pkt

to] 2,Dzialając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, Że w

prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.



t] 2,Działając na podstawie art.253 ust. 1pkt,2) ustawy Pzp zamawiający informuje o odrzuceniu z
udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

3, Podpisanie umowy mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce itermin
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

4. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,
Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy uzyciu środków
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dniod dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

lnformacje dotyczące Środków ochrony prawnejznajdują się w Specyfikacjiwarunków zamówienia
oraz W Dziale lX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art, od 505 do 590,
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