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INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 
 
 
 

Gmina Miasta Brodnicy 
Ul. Kamionka 23 
87-300 Brodnica 

 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE 
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) 
 (WARTOŚĆ POWYŻEJ 214.000 EURO) 

 
 

BRODNICKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 
01.01.2021r. DO 31.12.2021r. 

 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV 09300000-2, 09310000-5 

 
 
Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica działając na podstawie art. 86 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., 
poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że: 
 

1) Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia to:  
7.613.777,37 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzynaście tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt siedem złotych i 37/100), 
Część 1: 2.899.380,60 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt złotych i 60/100), 
Część 2: 4.256.573,06 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt trzy złote i 06/100), 
Część 3: 457.823,71 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia 

trzy złote i 71/100). 
 

2) Firmy, które złożyły ofertę w terminie to: 
a) Oferta Nr 1 – PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, 
b) Oferta Nr 2 – TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, 
c) Oferta Nr 3 – Orange Energia Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 
d) Oferta Nr 4 - ENERGA – OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, 
e) Oferta Nr 5 – ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 
 

3) Oferta Nr 1: 
 

Część 1: 
Cena: 2.417.606,43 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy sześćset sześć  
złotych i 43/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 



Część 2: 
Cena: 3.527.534,71 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 
trzydzieści cztery złote i 71/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 3: 
Cena: 387.719,46 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście 
złotych i 46/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Oferta Nr 2: 
 
Część 1: 
Nie dotyczy; 
 
Część 2: 
Cena: 3.579.854,77 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt cztery złote i 77/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 3: 
Cena: 425.185,16 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 
złotych i 16/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Oferta Nr 3: 
 
Część 1: 
Cena: 2.420.982,80 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt dwa złote i 80/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 2: 
Nie dotyczy; 
 
Część 3: 
Nie dotyczy; 
 
Oferta Nr 4: 
 
Część 1: 
Cena: 2.388.557,16 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt siedem złotych i 16/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 2: 
Cena: 3.500.115,13 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy sto piętnaście złotych i 13/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 



Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 3: 
Cena: 387.719,46 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście 
złotych i 46/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Oferta Nr 5: 
 
Część 1: 
Cena: 2.463.641,55 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset 
czterdzieści jeden złotych i 55/100), 
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
Warunki płatności: zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie zgodnie z 
okresem rozliczeniowym (na zasadach opisanych we wzorze umowy); 
 
Część 2: 
Nie dotyczy; 
 
Część 3: 
Nie dotyczy. 
 
 
      Zastępca Burmistrza 
   
 
                                Krzysztof Hekert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Bożena Brzóska, Sekretarka w Referacie Administracyjnym 
 
Sprawdził: 
Bogusław Jaczewski, Kierownik Referatu Administracyjnego 
 
Sprawdził: 
Remigiusz Otremba, Stały sekretarz komisji przetargowych 



 


