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zawiadomienie o wyborze nai korzystniei szei oferfy
art, 92 ust 1 pkt, 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia, 2004 r . Prawo zamówięń publicznych ( Dz. U.
1986 ze zln), zwanej dalej Pzp; w imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o,
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej dla Szpitala
Powiatowego w€ Wrześni Sp. z o.o wybrana została ofefta:

Na podstawię

zż0I8 r. poz,

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60,30-417 Kraków
cena wybranej oferty 743 018,40 zł brutto

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta zostŃawybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ
(cena 100%,). Nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art, 89 ust. 1 ustawy z dnia
29 sĘcznia2004 r. - Prawo zamowień publicznych ( Dz, U. z20l8 r. poz,1986 ze zm),
Streszczenie oc€ny i porównania złożonychofeń

Numer
oferfy
1

ENEA S.A

Nazwa (firmy i adres wykonawcy

ul, Górecka

ż

1, 60-201

TAURON Sprzedaz

Poznań

Sp. z o.o,
ul, Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Liczba pkt. w
krvterium cena

Razem

98,99

98,99

100,00

100,00

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r , - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z ż0l8 r. poz,
1986 ze zm), informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności
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