
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 
 

Gmina Miasta Brodnicy 
Ul. Kamionka 23 
87-300 Brodnica 

Tel.: 056-49-30-300 
 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE 
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

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 
 

NR SPRAWY: AD. 271.18.2020 
 

Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, informuje na podstawie art. 92 
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych [dalej Pzp] (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843  z 
późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była 
Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,  
 
 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 4 do realizacji zamówienia w części nr I oraz w części nr II, która 
została złożona przez: 
 
 
ENERGA – OBRÓT SA 
Aleja Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk 
 
Część nr I: 
Cena oferty brutto: 2.388.557,16 zł 
(słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 
siedem złotych i 16/100) 
 
Część nr II: 
Cena oferty brutto: 3.500.115,13 zł 
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy sto piętnaście złotych i 13/100) 
 
 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 do realizacji zamówienia w części nr III, która została złożona przez: 
 
 
PGE Obrót S.A. 
Ul. 8-go Marca 6 
35-959 Rzeszów 
 



Część nr III: 
Cena oferty brutto: 381.996,66 zł 
(słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
sześć złotych i 66/100) 
 
 

W postępowaniu kryterium oceny i wyboru ofert było to, że zostały złożone w terminie do dnia 
02.09.2020 roku do godziny 10:00, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Następnie wykonawcy zostali wezwani na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych [dalej Pzp] (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843  z późn. zm.) do złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia. W toku badania i oceny ofert oraz oświadczeń i dokumentów zamawiający 
stwierdził, iż wykonawcy nie podlegają odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp. 

Zamawiający wybiera powyższych Wykonawców do realizacji zamówienia zgodnie z art. 91 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), 
gdzie kryterium oceny ofert była: Cena - 100%.  

Oferty nr 1 i nr 4 otrzymały 100 pkt w kryterium cena dla poszczególnych części zamówienia, 
w których były z najniższą ceną. 

 
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu na poszczególne części zamówienia: 

 
1) Oferta Nr 1 – PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. 
Część nr I: 
- cena oferty brutto: 2.417.606,43 zł = 99 pkt w kryterium cena; 
Część nr II: 
- cena oferty brutto: 3.527.534,71 zł = 99 pkt w kryterium cena; 
Część nr III: 
- cena oferty brutto: 387.719,46 zł zł = została złożona oferta dodatkowa – cena oferty brutto: 
381.996,66 zł. 
  
2) Oferta Nr 2 – TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.  
Część nr I: 
- nie dotyczy; 
Część nr II: 
- cena oferty brutto: 3.579.854,77 zł = 98 pkt w kryterium cena; 
Część nr III: 
- cena oferty brutto: 425.185,16 zł = 90 pkt w kryterium cena. 
 
3) Oferta Nr 3 – Orange Energia Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
Część nr I: 
- cena oferty brutto: 2.421.003,60 zł = 99  pkt w kryterium cena; 
Część nr II: 
- nie dotyczy; 
Część nr III: 
- nie dotyczy. 
 
4) Oferta Nr 4 – ENERGA – OBRÓT SA, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 
Część nr III: 
- cena oferty brutto: 387.719,46 zł = została złożona oferta dodatkowa – cena oferty brutto: 
383.287,78 zł = 100 pkt w kryterium cena, jednakże cena wyższa od oferty najkorzystniejszej. 
 
5) Oferta Nr 5 – ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 
Część nr I: 
- cena oferty brutto: 2.463.641,55 zł = 97 pkt w kryterium cena; 
Część nr II: 
- nie dotyczy; 



Część nr III: 
- nie dotyczy. 

 
 
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zawiadamia niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza informacje również na stronie 

internetowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, (http://bip.brodnica.pl). 
 
 

                                 Zastępca Burmistrza 
 
 
                                     Krzysztof Hekert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Bożena Brzóska, Sekretarka w Referacie Administracyjnym 
 
Sprawdził: 
Bogusław Jaczewski, Kierownik Referatu Administracyjnego 
 
Sprawdził: 
Remigiusz Otremba, Stały sekretarz komisji przetargowych 
 
Ogłoszenie sporządzono w 2 egz.: 
1: a/a 
2: tablica ogłoszeń Zamawiającego 
 
Brodnica, dnia 25.09.2020r. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


