GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
Celestynów dn, 21-05-2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych
na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
przekazuje informacje z otwarcia ofert.
W dniu 21.05.2018 r. o godzinie 11:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie
dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych
na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia w wysokości: 1.075.073,75 zł brutto.
Do 21.05.2018r. do godz. 11:00 wpłynęło 8 (osiem) ofert:

Numer
oferty

1/45

2/46

3/47

4/48

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

648.783,64 zł.

Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Orange Polska S.A.
Orange Energia
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Energia Polska Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 5,
53-125 Wrocław

665.610,88 zł.

563.245,17 zł.

636.630,63 zł.

5/49

6/50

7/51

8/52

WM MALTA
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 4
41-303 Dąbrowa Górnicza

560.908,04 zł.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny
Spółka Akcyjna
45-118 Opole ul. Harcerska 15

655.093,85 zł.

VERVIS Sp. z o.o.
ul. Zielna 47
87-800 Włocławek

654.392,72 zł.

Enea S.A.
60-201 Poznań
ul. Górecka 1

666.078,30 zł.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej,
wyżej wskazanych informacji zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór w
załączeniu Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

ójt Gminy C
elestynów

Wójt Gminy Celestynów
/-/
Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ………………………………
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów oraz jej jednostek organizacyjnych
na lata 2018-2019 ” RIZPiFZ.271.32.2018
1. **oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
1) …
2) …
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………. ,że powiązania z Wykonawcą
(nazwa adres)…………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
2. * *oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229
z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

