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Znak postępowania ZP-02/2015 
  Kielce, dnia 15.04.2015r. 

 
Egz.nr 4 

 
INFORMACJA  O WYNIKACH 

 
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że                   
w dniu 10.04.2015 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-02/2015 
przeprowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego na „Dostawę  energii elektrycznej na potrzeby 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach”,  
Badanie ofert zakończono w dniu 15.04.2015 r. o godz. 9.00 
 
Wpłynęły  trzy oferty: 
 
Oferta nr 1 firmy Barton-Energia Sp.z o.o., Al.Krakowska 48, 05-090 Raszyn, Janki , 
Oferta nr 2 – ENERGA-OBRÓT S.A.Departament Rynku Instytucji Publicznych Aleja Grunwaldzka 
472, 80-309 Gdańsk 
Oferta nr 3 PKP Energetyka S.A.-Pion Sprzedaży, ul.Hoża 63/67,00-681 Warszawa 
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 firmy Barton-Energia Sp.z o.o., Al.Krakowska 
48, 05-090 Raszyn, Janki , bowiem : 
- oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest podpisana przez osobę nieuprawnioną do zaciągania 
  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia pełnomocnictwa nie  
  uzupełnił go w wymaganym terminie 
Działając na  podstawie art.89 ust.1 pkt 8 ustawy postanowiono odrzucić w/w ofertę gdyż oferta 
złożona przez w/w Wykonawcę jest podpisana przez osobę nieuprawnioną do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy.  
 
- zaoferował taryfę C12B, która nie spełnia wymogów opisanych w przedmiocie zamówienia.  
  Firma  wezwana do złożenia wyjaśnień nie złożyła ich w wyznaczonym terminie.  
 Działając na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  postanowiono odrzucić w/w ofertę gdyż treść  
  oferty jest niezgodna z treścią SIWZ. 
 
Oferty ważne , które podlegały ocenie; 
Oferta nr 2 – ENERGA-OBRÓT S.A.Departament Rynku Instytucji Publicznych Aleja Grunwaldzka 
472 80-309 Gdańsk zaoferowana cena 313 273,10zł , który otrzymał 100 pkt. 
Oferta nr 3 PKP Energetyka S.A.-Pion Sprzedaży, ul.Hoża 63/67,00-681 Warszawa zaoferowana cena 
372327,73 zł , który otrzymał 84pkt 
 
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył 
Wykonawca;  
ENERGA-OBRÓT S.A. Departament Rynku Instytucji Publicznych Aleja Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk , który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 313 273,10zł) jedynym kryterium była cena. 
 
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym 
wykonawcą zostanie podpisana po 20.04.2015 r. 
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