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Świecie, dnia 31 sierpnia 2022 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Świecie 
ul. Wojska Polskiego 124 
86-100 Świecie 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Oznaczenie sprawy: OR.271.18.2022 
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 
01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o 
numerze Dz.U./S S109 08/06/2022 307252-2022-PL 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Gmina Świecie zawiadamia, że w postępowaniu, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. Świecka Grupa Zakupowa. 
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wybrano Ofertę nr 1 złożoną 
przez ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań dla części I, II i III. 
 
Dotyczy części I: 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta nr 1: Oferta ENEA S.A. spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia i 
uzyskała przy kryterium Cena 100 pkt. oferując cenę 13 603 187,58 zł (brutto). Łączna uzyskana 
punktacja 100 pkt.  
Komisja Przetargowa w toku badania i oceny ofert ustaliła, że Wykonawca ENEA S.A. spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na co Wykonawca przedstawił 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta Wykonawcy została sporządzona właściwie i nie 
podlega odrzuceniu.  

W postępowaniach dotyczących przetargu nieograniczonego znajdują zastosowanie przesłanki 
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 



 

 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu oraz  przesłanki wykluczenia z Rozporządzenia 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

W związku z powyższym Wykonawca został zweryfikowany pod kątem obowiązujących przepisów 
prawnych, rozporządzeń, w tym wykazów osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, które 
podlegają wykluczeniu z postępowania oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z  listą osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z 
wojną w Ukrainie. LINK -> https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-
sankcjami 

Wykonawca złożył również oświadczenie w powyższym zakresie, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1. 

 
Dotyczy części II: 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta nr 1: Oferta ENEA S.A. spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia i 
uzyskała przy kryterium Cena 100 pkt. oferując cenę 3 483 326,54 zł (brutto). Łączna uzyskana 
punktacja 100 pkt.  
Komisja Przetargowa w toku badania i oceny ofert ustaliła, że Wykonawca ENEA S.A. spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na co Wykonawca przedstawił 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta Wykonawcy została sporządzona właściwie i nie 
podlega odrzuceniu.  

W postępowaniach dotyczących przetargu nieograniczonego znajdują zastosowanie przesłanki 
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu oraz  przesłanki wykluczenia z Rozporządzenia 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

W związku z powyższym Wykonawca został zweryfikowany pod kątem obowiązujących przepisów 
prawnych, rozporządzeń, w tym wykazów osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, które 
podlegają wykluczeniu z postępowania oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z  listą osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z 
wojną w Ukrainie. LINK -> https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-
sankcjami 



 

 

Wykonawca złożył również oświadczenie w powyższym zakresie, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1. 

 
Dotyczy części III: 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta nr 1: Oferta ENEA S.A. spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia i 
uzyskała przy kryterium Cena 100 pkt. oferując cenę 8 058 523,47 zł (brutto). Łączna uzyskana 
punktacja 100 pkt.  
Komisja Przetargowa w toku badania i oceny ofert ustaliła, że Wykonawca ENEA S.A. spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na co Wykonawca przedstawił 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta Wykonawcy została sporządzona właściwie i nie 
podlega odrzuceniu.  
 

W postępowaniach dotyczących przetargu nieograniczonego znajdują zastosowanie przesłanki 
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu oraz  przesłanki wykluczenia z Rozporządzenia 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

W związku z powyższym Wykonawca został zweryfikowany pod kątem obowiązujących przepisów 
prawnych, rozporządzeń, w tym wykazów osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, które 
podlegają wykluczeniu z postępowania oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z  listą osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z 
wojną w Ukrainie. LINK -> https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-
sankcjami 

Wykonawca złożył również oświadczenie w powyższym zakresie, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1. 



 

 

Jednocześnie Zamawiający podaje nazwy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 
 
Dotyczy części I: 
 
Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Ilość 
punktów 
przyznanych 
w kryterium 
cena 
Max 100 pkt 

Łączna 
punktacja 

1 ENEA S.A. 
ul. Pastelowa 8 
60-198 Poznań 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 13 603 187,58 zł 
 

100   pkt. 100   pkt. 

2 Energa Obrót S.A. 
Al. Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 14 104 449,74 zł 

96,45 pkt. 96,45 pkt. 

 
Dotyczy części II: 
 
Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Ilość 
punktów 
przyznanych 
w kryterium 
cena 
Max 100 pkt 

Łączna 
punktacja 

1 ENEA S.A. 
ul. Pastelowa 8 
60-198 Poznań 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 3 483 326,54 zł. 
 

100  pkt.  100   pkt. 

2 Energa Obrót S.A. 
Al. Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 3 559 868,06 zł 
 

97,85 pkt. 97,85 pkt. 

 
 



 

 

 
Dotyczy części III: 
 
Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Ilość 
punktów 
przyznanych 
w kryterium 
cena 
Max 100 pkt 

Łączna 
punktacja 

1 ENEA S.A. 
ul. Pastelowa 8 
60-198 Poznań 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 8 058 523,47 zł 
 

100  pkt.  100   pkt. 

2 Energa Obrót S.A. 
Al. Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk 
Wykonawca zaoferował cenę brutto: 8 452 996,65 zł 
 

95,33 pkt. 95,33 pkt. 

 
Burmistrz 
Krzysztof Kułakowski 
 


