
                                                                                                                    Włocławek, dnia 21 stycznia 2021 r.  

RBRiGK.271.2.26.2020  

 

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Włocławska 

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.; Numer 

sprawy: RBRiGK.271.2.26.2020 

 

 

Wszyscy wykonawcy 

 

W związku z zapytaniami i wnioskami wykonawców skierowanymi do SIWZ  w postępowaniu 

prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Włocławska Grupa Zakupowa. 

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.; Numer sprawy: 

RBRiGK.271.2.26.2020, zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ w rozdziale XII Miejsce oraz 

termin składania i otwarcia , który otrzymuje brzmienie: 

  

„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na 

stronie zamawiającego 

http://bip.gmina.wloclawek.pl/, zakładka Przetargi własne Urzędu, postępowanie Włocławska Grupa 

Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.   

2. Ofertę należy złożyć do dnia 08 lutego 2021  roku do godz.9:00 Za datę przekazania oferty lub wniosków 

przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku 

i wyświetleniu komunikatu, że Oferta została złożona. 

3. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy 

techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2021  roku  o godz.9: 20 w siedzibie zamawiającego: Urząd 

Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek,  pokój – sala konferencyjna bud B,  I piętro. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty jakie zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 

6. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji* i warunków płatności* zawartych w 

ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia). 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej”. Zgodnie z treścią art.24aa 

ustawy Pzp może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej 

informacji (Platformie zakupowej), o których mowa w pkt 7 powyżej przekazuje zamawiającemu 

http://bip.gmina.wloclawek.pl/


oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 

10. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla wykonawców bezpłatne.”  

 

 

http://www.platformazakupowa.pl/
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