Warszawa, dn. 19 listopada 2020 r.
Numer pisma: WZP-262-31/2020/MSY/NP-439/2020

Wykonawcy
Strona interentowa bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii
elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju, z podziałem na dwie
części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-31/2020.

ZAWIADOMIENIE
o wborze oferty najkorzystniejszej
w części nr 1 zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że oferta złożona przez
Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania w części nr 1 zamówienia, została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Przed upływem terminu składania ofert w w/w postępowaniu w części nr 1 zamówienia zostały złożone
2 oferty.
Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy, dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XIII ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w w/w postępowaniu, zwanej dalej w skrócie SIWZ, tj. na podstawie kryterium Cena – waga: 100%.
Liczbę punktów przyznaną ocenianym ofertom Zamawiający ustalił w sposób przewidziany w Rozdz. XIII ust.
10-11 SIWZ.
Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający stwierdził, że najwyższą liczbę punktów, w części nr 1
zamówienia, otrzymała oferta złożona przez Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., ul. Chemików 7,
09-411 Płock.
Zestawienie Wykonawców uczestniczących w w/w postępowaniu w części nr 1 zamówienia, a także ofert
ocenionych przez Zamawiającego i uzyskanych przez nie w procesie oceny liczby punktów, znajduje się
w poniższej tabeli.

Firma (nazwa) albo Imię i Nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów
w kryterium Cena – waga:
100%

3 976 556,54 zł

100,00 pkt

4 123 353,60

96,44

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
ul. Chemików 7
09-411 Płock
PGE Obrót
Spółka Akcyjna
ul. 8 – go Marca 6
5 – 959 Rzeszów
Kierując się dyspozycją zawartą w art. 24aa ustawy, Zamawiający dokonał badania dołączonego do najwyżej
ocenionej oferty, złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oświadczenia
mającego stanowić wstępne potwierdzenie okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj. brak podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Według wstępnie podjętych ustaleń (z uwzględnieniem uzupełnionego w trybie przewidzianym w art. 26
ust. 3 ustawy jednolitego dokumentu, w którym Wykonawca potwierdził, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy), Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, nie podlegał wykluczeniu z postępowania oraz spełniał warunki udziału
w postępowaniu.
Mając powyższe na względzie, Zamawiający, stosownie do treści zapisu zawartego w Rozdz. VI ust. 11 SIWZ,
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, wezwał wskazanego Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie
dokumentów i oświadczeń ostatecznie potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ.
Przed upływem wyznaczonego terminu, wskazany Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty. Złożone
oświadczenia i dokumenty ostatecznie potwierdzają, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu
i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający uznał za najkorzystniejszą w części nr 1 zamówienia, zgodnie
z zapisami SIWZ, ofertę złożoną przez Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., ul. Chemików 7,
09-411 Płock.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1
pkt 1) ustawy.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

