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sprawa RRG.271.10.2013                   Świlcza, dn. 23.04.2013 r. 
pismo:  97/R-RRG-ED/2013 

 
Zawiadomienie  

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę, nazwa zadania:  

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz 
zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, 
budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek 
organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 134776-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 10:15. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza 
zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

1)  
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  

PGE Obrót S.A. 
adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6  

z ceną brutto 863 230,85 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści 
złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). 

Uzasadnienie wyboru 

Oferta złożona przez PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 jest jedyną ofertą 
złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, 
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.  

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 

1 
PGE Obrót S.A. 
adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6  863 230,85 zł 

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/
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Numer 
oferty 

Liczba pkt 
w kryterium cena 100% 

1 100,0000 

 

 
 
 
 
zatwierdził: 
Wójt Gminy Świlcza 
dr inż. Wojciech Wdowik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


