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Kraków, 2015-08-18

WOA/271-12/15-energia 2015

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia
jest:
- kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie os. Szkolne 37 w okresie 36 miesięcy obejmujących lata 2015-2018.
Zamawiający:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
Oferta nr 1

TAURON Sprzedaż sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia
– jedyna złożona oferta.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie do dnia
2015-08-25 w sprawie podpisania umowy.
Umowa może być podpisana niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
TAURON Sprzedaż sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Cena
310943,75*

Łączna punktacja
w kryterium ceny
/ kolejność
100/1

uwagi
Najkorzystniejsza
oferta

*Cena po poprawieniu przez Zamawiającego oczywistej omyłki pisarskiej w Formularzu ofertowym na podst. Art.87
u. 2 pkt 1 Pzp.

Środki ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuje ochrona prawna, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
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w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje na temat ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI - Środki ochrony prawnej.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Strona internetowa.
3. Tablica Ogłoszeń w siedzibie.
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