
 

 

                                                                                              Łódź, dnia 27 lipca 2012 roku 

                                                                                                                        
PROKURATOR  OKRĘGOWY 
                  W ŁODZI  
     
 

 VII Zp 2300/6 /12 

  

                                                                                                           Do wszystkich Wykonawców  

                                                                                          biorących  udział 

                                                                                          w postępowaniu    

 

dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego nr 6/12 w trybie 

przetargu nieograniczonego na  „ sprzedaż energii elektrycznej do obiektów jednostek 

organizacyjnych obszaru Prokuratury Okręgowej w Łodzi w okresie od dnia 1.10.2012 r. 

do dnia 30.09.2014 r.” 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

        Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie art. 92 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej oznaczonej Pzp., informuje o 

wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

                  Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających 

odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj.: 

 cena 100 % ,   

Za najkorzystniejszą  uznana została oferta nr 1 wykonawcy:  

Energa Obrót S.A.  w Gdańsku, ul. Mikołaja Reja 29 , 80-870 Gdańsk, który spełnił 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

          Poniżej przedstawiano tabelę zawierającą streszczenie oceny wraz z przyznaną 

punktacją w kryterium ceny: 

 



 

 

 
Nazwa ( firmy ), siedziba i adres 

Wykonawcy 
     

 
Numer    
oferty 

 
Cena brutto w złotych 

za  usługę  

 
Łączna 

punktacja 
oceny 

 
 Energa Obrót S.A.  w Gdańsku, ul. Mikołaja 

Reja 29 , 80-870 Gdańsk 

 

 

 

1 
 

                  
1. Cena  1 kWh netto 0,2705 zł.     

1.1. Cena za 1 kWh brutto 0,3327 zł 

 1.2. Łączna cena przedmiotu 

zamówienia netto 351.650,00 zł. 

1.3. Podatek VAT 23 %, tj. 80.879,50 zł. 

 1.4. Łączna cena przedmiotu 

zamówienia brutto 432.529,50 zł. 

 

  

               

 
 
 
           100,00 

 
 
 

 

PEG Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 

Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział  z siedzibą w 

Skarżysku-Kamiennej, Al. Marszałka 

Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko- Kamienna 

 
2 

 

2.Cena  za 1 kWh netto 0,2746 zł.    

2.1. Cena za 1 kWh brutto 0,3378 zł. 

2.2. Łączna cena przedmiotu 

zamówienia netto 356.980,00 zł. 

2.3. Podatek VAT 23 %, tj. 82.105,40 zł. 

2.4. Łączna cena przedmiotu 

zamówienia brutto 439.085,40 zł. 

 

 
      
 
            98,51      

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 

publicznego na „ sprzedaż energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych 

obszaru Prokuratury Okręgowej w Łodzi w okresie od dnia 1.10.2012 r. do dnia 

30.09.2014 r,” zostanie zawarta w trybie art. 94 ust. 2 pkt 3)  litera a) Pzp.,  w związku 

z art. 27 ust. 2 Pzp.  

              Wobec dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości przekazywania 

informacji    faksem, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faksem faktu otrzymania 

niniejszego pisma,  wskazując datę odbioru i zapoznania się z jego treścią.  

 

              

                                                                                          Zastępca   Prokuratora  Okręgowego 
                                                                                                                     w Łodzi 
                                                                                    
                                                                                                   (-)  Monika Galus - Talacha    

 

 

a/z 


