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ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje,  

że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

 

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu 

świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków  i obiektów 

zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe  

 

wybrała do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, która została złożona przez firmę Wasz firmę tj.: 
 

PGE Obrót Spółka Akcyjna 35-959 Rzeszów, ul. 8 - go Marca 6 

za  następującą cenę: 

 

1. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe   

w taryfie C11 

 

 Cena Netto :  555.982,50 zł.      Vat: 127.875,98 zł           Cena Brutto: 683.858,48 zł 

 

2. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki    

    Komunalnej w Jeżowem  w taryfie C11 

 

 Cena Netto :  284.529,64 zł        Vat: 65.441,82 zł           Cena Brutto: 349.971,46 zł 

 

3. Ogółem sprzedaż i dystrybucja dla budynków i obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej  w Jeżowem  w taryfie C12A 

 

 Cena Netto :  127.857,90 zł           Vat: 29.407,32 zł            Cena Brutto: 157.265,22 zł 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia kryteria określone w SIWZ oraz oferuje wykonanie usługi  

za najniższą cenę.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: (w załączeniu przesyłam zestawienie ofert). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, 

 że nie została odrzucona żadna oferta. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, 

 że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" rozdział 1-3. 

 

Gmina Jeżowe informuje, że umowa zostanie podpisana  w oparciu i terminie  zgodnie z art. 92 ust. 1  

pkt. 4 Prawa zamówień publicznych  

 

         Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak 
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