
WOJT GMINY LELÓW
ul. Szczekociriska 18

- Lelow, dnia 15 listopada 2017 r.42-21, Lelow
tel. 34 355C12] Fx 34 35549
GR.271 .15.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt
‚„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach
administracyjnych Gminy Lelów”.

Zamawiający zawiadamia:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma

l-Energia Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą wartość punktową.

Łączna wartośćNr Ilość pkt. w kryterium
Nazwa i adres Wykonawcy punktowa ofertyoferty cena oferty (%)

(%)
I-Energia Sp. z o.o. ul. Ligocka

1 100,00 100,00103, 40-568 Katowice

Orange Polska S.A. Orange

2 Energia Al. Jerozolimskie 160, wykonawca wykluczony
oferta odrzucona

02-326 Warszawa

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą

3 wZamościu, ul, Koźmiana 1, 95,14 95,14
22-400 Zamość

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
94,86 94,86ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Barton Energia Sp. z o.o.
5

AI. Krakowska 48, 05-090 Janki 90,58 90,58

2) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. I pkt. 12 tj.
Orange Polska S.A. Orange Energia Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. I pkt
23. Wykonawca nie złożył w terminie wymaganego oświadczenia w związku z tym w dniu 07.11.2017 r.
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Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia oświadczenia wskazując
termin złożenia do 1311.2017 r. Wykonawca nie złożył w przewidzianym wezwaniem terminie
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku
z powyższym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez
nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania
(oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia.

3) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu odrzucono jedną ofertę: Orange Polska S.A. Orange Energia Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5, tj. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

4) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.
94 ust. 7 pkt 2. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej —

http://www. biplelow. pl/artykuly/31 28 Zamawiającego.
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