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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia ulic, parków, budynków Urzędu Miasta oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Milanówek, znak sprawy ZP.271.1.25.TOM.2020.JS. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Zamawiający – Gmina Milanówek – działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy działającego pod firmą: RESPECT 

ENERGY S.A. z siedzibą przy ulicy Ludwika Rydygiera 8 w Warszawie (01-793) 

z cena oferty – 642 437,27 zł brutto. 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

uprzedniej oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Wyżej wskazana oferta, spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium 

oceny ofert, zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawca natomiast spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert: 

 

Numer 

oferty 

 

 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres 

Wykonawcy 

 

 

 

Oferowana cena 

całkowita za 

realizację 

przedmiotu 

zamówienia 

(brutto) 

Liczba 

przyznanyc

h punktów 

1 

ELEKTRA S.A. 

ul. Skierniewicka 10A 

01-230 Warszawa 

680 638,77 zł 94,39 



 

  2 
 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony 

żaden Wykonawca.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie 

z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (…) w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych 

przez Urząd Miasta Milanówka.   

Burmistrz Miasta Milanówka 

               /-/ 

Piotr Remiszewski 

 

 

 

Nr ORG.0051.304.2020 od dnia 10.12.2020 r. do 15.12.2020 r. 

2 

RESPECT ENERGY 

S.A. 

ul. Ludwika Rydygiera 

8 

01-793 Warszawa 

642 437,27 zł 100,00 

3 

ENTRADE Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 86/88 

05-850 Jawczyce 

761 234,61 zł 84,39 

4 

ORANGE ENERGIA 

Sp. z o. o. 

Aleje Jerozolimskie 

160 

02-326 Warszawa 

641 738,47 zł 

Oferta 

Wykonawcy 

została 

odrzucona 

na podstawie 

art. 89 ust. 1 

pkt 7b 

ustawy Pzp 

5 

ENERGA-OBRÓT 

S.A. 

Al. Grunwaldzka 472  

80-309 Gdańsk 

645 232,53 zł 99,57 


