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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Jasienica i jej 
jednostek organizacyjnych” 
 

Energia Optimum Sp. z o. o. upoważniona na podstawie art. 15 ust 2. ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) [dalej: ustawa Pzp]  jako 

Pełnomocnik Zamawiającego, przekazuje niniejszym informację z otwarcia ofert. 

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania środki w wysokości 975 307.48 zł brutto. 

W postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej tabeli: 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto [zł] 

1 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul. Jana 

Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 
783 747,08 

2 
Fortum Marketing and Sales Polska S. A., ul. 

Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk 
802 515,35 

 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przyjął metodologię, że najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 3 SIWZ. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Za Energia Optimum Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 


