Kraków, dnia 31 stycznia 2011r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/0001/PD/2011
Szanowni Państwo
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW, o wartości poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający stosując się do art.
92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 25 czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.) informuje, co następuje:
ODRZUCONO OFERTY WYKONAWCÓW:
RWE Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3.”
Zamawiający wymagał złożenia oferty kompletnej wraz ze wszystkimi, stanowiącymi jej integralną część
załącznikami.
W toku badania oferty złożonej przez powyższego Wykonawcę, Zamawiający stwierdził brak formularz cenowego –
opis przedmiotu zamówienia, co czyni ofertę niekompletną. Nie złożenie formularza cenowego – opis przedmiotu
zamówienia, uniemożliwia Zamawiającemu weryfikację poprawności złożonej oferty pod względem zaoferowanej ilości
energii elektrycznej oraz cen jednostkowych dla wszystkich punktów poboru. Brak wskazanego formularza nie może być
usunięty w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy, bowiem nie stanowi on dokumentu o którym mowa w przepisie art. 25
ust. 1 ustawy. Ponadto uzupełnienie formularza w trybie określonym ustawą, prowadziłoby do naruszenia przepisu art. 87
ust. 1 ustawy. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.
WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:
Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80 – 870 Gdańsk
Cena: 404 424,00 zł brutto (słownie: czterysta cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote,00/100)
Oferta złożona przez Wykonawcę spełniającego określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, oferta
nie podlegająca odrzuceniu, uzyskała najwyższą ilość punktów według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny
ofert: Ocena Finansowa – 100 punktów, a jej wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
POZOSTAŁE OFERTY:
ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60 – 967 Poznań
Cena: 418 121,28 zł brutto.
Ocena Finansowa – 96,72 punktów,
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417 Kraków
Cena: 405 722,88 zł brutto
Ocena Finansowa – 99,67 punktów,
PGE Obrót S.A., Oddział w Skarżysku Kamiennej, Al. Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko Kamienna
Cena : 412 542,00 zł brutto
Ocena Finansowa – 98,03 punktów
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2
ustawy tj dnia 8 lutego 2011 roku.
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu

ds. Zamówień Publicznych
mgr Robert Kochański
W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer (012) 633 94 90
(zgodnie z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:
na numer: ................................................................
ilość stron: ..............................................................
data otrzymania: .....................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: .................................................................................
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