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OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
DUUE Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 064-152429; data zamieszczenia: 31/03/2020
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawy energii
elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji
Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy
Sygnatura: NZ/25/D/N/AC/2020
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
na zadanie pn. – Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala
Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy za cenę 1 615 137.60 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa kryterium - liczba
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)
Razem
pkt
2
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków (2)
1 - Cena - 100.00
100,00
1
ENERGA - OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (1)
1 - Cena - 97.26
97,26
W toku postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie informujemy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego
podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w SIWZ oraz w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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