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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

             

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa (sprzedaż) energii 

elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 

 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejszą 

została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-

417 Kraków z kwotą brutto 165 115,48 złotych. 

 

Uzasadnienie 

 

Przepis art. 2 pkt 5 ustawy definiuje ofertę najkorzystniejszą jako ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. 

 W niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert były: cena brutto oferty (waga 60%) i kryterium 

proekologiczne (waga 40%). 

 Wykonawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków złożył ofertę 

ważną i uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów – 98,05. 

  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza jak we wstępie.  

 

 

Warszawa, dnia 21.05.2019 r. 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
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Zestawienie złożonych ofert  

z uwzględnieniem zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy – poprawieniu innych omyłek polegających 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dot. TRMEW Obrót S.A.), 

wraz z przyznaną ilością punktów: 

 

Wykonawca Kryterium:  

„Cena” 

Kryterium Proekologiczne 

- udział energii 

wytworzonej z 

odnawialnych źródeł 

energii „OZE” w energii 

sprzedawanej w % 

SUMA uzyskanych 

punktów 

TRMEW Obrót S.A., ul. Ludwika 

Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

159 750,00 

Przyznana ilość 

punktów: 60 

27 % 

Przyznana ilość punktów: 

10,80 

70,80 

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. 

Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 

165 115,48 

Przyznana ilość 

punktów: 58,05 

100 % 

Przyznana ilość punktów: 

40 

98,05 

 

    ZATWIERDZAM 

       ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

          /-/ 

                                      Andrzej Umiński 


