
 

 
 
 

Poznań, dnia 28.07.2020 r. 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii 

elektrycznej do budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, ul. 

Kościuszki 95 i ul. Nowowiejskiego 37 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.1.2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, 

że w ww. postępowaniu do dnia 28 lipca 2020r. do godziny 08:00, złożono 3 oferty. Otwarcie ofert 

odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.07.2020 r. o godz. 11:00. 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 

4.546.790,00 zł brutto. 

 

Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia należy zrealizować od 01.01.2021r. 

do 31.12.2022 r. Z uwagi na procedurę udzielenia zamówienia publicznego jeżeli umowa 

zostanie zawarta po dniu 01.01.2021 r. obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.12.2022 r..  
 

Warunki płatności: Wymagany minimalny termin płatności faktury – 14 dni od dnia 

doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca ma prawo 

wydłużyć termin płatności w ramach kryterium oceny ofert opisanego w pkt. 13.2.c) 

SIWZ. 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena oferty 

Proekologiczność 

(minimalny udział 

energii wytworzonej z 

odnawialnych źródeł 

energii) 

Termin płatności 

1 

ENEA S.A. 

ul. Górecka 1 

60-201 Poznań  

3.811.595,34 zł 100 % 

Oferujemy termin 

płatności, prawidłowo 

wystawionej faktury na 

30 dni od dnia 

dostarczenia do 

Zamawiającego. 

2 

TRMEW OBRÓT S.A. 

ul. Ludwika Rydygiera 8 

01-793 Warszawa 

3.828.755,14 zł 100 % 

Oferujemy termin 

płatności, prawidłowo 

wystawionej faktury na 

30 dni od dnia 

dostarczenia do 

Zamawiającego. 



 

 
 
 

3 

ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. 

Aleje Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

3.761.932,86 zł 100 % 

Oferujemy termin 

płatności, prawidłowo 

wystawionej faktury na 

30 dni od dnia 

dostarczenia do 

Zamawiającego. 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji za 

pośrednictwem strony internetowej, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

  Zatwierdził: 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjnego 

/-/ 

Joanna Lewińska 


