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Gołańcz, dnia 13.09.2022 roku 

Miasto i Gmina Gołańcz 

ul. Dr P. Kowalika 2 

62-130 Gołańcz 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Nazwa zadania: Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w 
okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze oferty 

Zamawiający – Miasto i Gmina Gołańcz, ulica Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, działając na 
podstawie 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 poz. 1710 dalej Pzp), zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa 
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.” Numer postępowania: 
ZP.271.8.2022, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE ogłoszenie nr 2022/S 113-317757 z 
dnia 2022-06-14 oraz o: 
1. Wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce za-

mieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

 

UZASADNIENIE 
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący wykonawcy: 

W zakresie zadania nr 1 - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 

2 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 
al. Grunwaldzka 472, 80 - 309, Gdańsk 

 

W zakresie zadania nr 2 - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 

2 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 

al. Grunwaldzka 472, 80 - 309, Gdańsk 

 

W zakresie zadania nr 3 - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 

2 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 

al. Grunwaldzka 472, 80 - 309, Gdańsk 
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Ad. 1 

Po ustaleniu katalogu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający przystąpił do oceny punktowej 
złożonych ofert. Ostatecznie Zamawiający ustalił, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym 
ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:  
 

w zakresie zadania nr 1 

ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 

al. Grunwaldzka 472 

80 - 309, Gdańsk  

oferowana cena: 44 238 244,17 zł  

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA uzyskał najwyższą liczbę 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert (w sumie 100 punktów, na które składa się 100 punktów w ramach 
kryterium „Cena”). Wybór został więc dokonany zgodnie z art. 239 ustawy Pzp w oparciu o ustalone kryteria 
oceny ofert w SWZ. Ponadto, wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a przy tym spełnia 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ. Ww. oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.  
Termin zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

w zakresie zadania nr 2 

ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 

al. Grunwaldzka 472 

80 - 309, Gdańsk  

oferowana cena: 5 765 936,97 zł 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA uzyskał najwyższą liczbę 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert (w sumie 100 punktów, na które składa się 100 punktów w ramach 
kryterium „Cena”). Wybór został więc dokonany zgodnie z art. 239 ustawy Pzp w oparciu o ustalone kryteria 
oceny ofert w SWZ. Ponadto, wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a przy tym spełnia 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ. Ww. oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.  
Termin zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

w zakresie zadania nr 3 

ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA 

al. Grunwaldzka 472 

80 - 309, Gdańsk  

oferowana cena: 18 891 201,31 zł 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA uzyskał najwyższą liczbę 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert (w sumie 100 punktów, na które składa się 100 punktów w ramach 
kryterium „Cena”). Wybór został więc dokonany zgodnie z art. 239 ustawy Pzp w oparciu o ustalone kryteria 
oceny ofert w SWZ. Ponadto, wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a przy tym spełnia 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ. Ww. oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.  
Termin zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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Poniżej Zamawiający podaje zbiorcze zestawienie ofert, niepodlegających odrzuceniu 
z przedmiotowego postępowania wraz z podaniem liczby punktów uzyskanej przez każdą z ofert 
w ramach kryteriów oceny ofert oraz łączną liczbą uzyskanych przez daną ofertę punktów.  
 

w zakresie zadania nr 1 

Nr 
oferty 

Wykonawca Adres Cena 
Suma 

punktów 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 99,15 99,15 

2 
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA 

AKCYJNA 
al. Grunwaldzka 472, 80 - 309 Gdańsk 100,00 100,00 

 

w zakresie zadania nr 2 

Nr 
oferty 

Wykonawca Adres Cena 
Suma 

punktów 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 95,05 95,05 

2 
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA 

AKCYJNA 
al. Grunwaldzka 472, 80 - 309 Gdańsk 100,00 100,00 

 

w zakresie zadania nr 3 

Nr 
oferty 

Wykonawca Adres Cena 
Suma 

punktów 

1 ENEA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań 98,66 98,66 

2 
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA 

AKCYJNA 
al. Grunwaldzka 472, 80 - 309 Gdańsk 100,00 100,00 

 

 

 

 

..................................................... 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 
Zamieszczono na stronie postępowania:  https://platformazakupowa.pl/pn/golancz     
dnia 2022-09-13 
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