Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul.1 Maja 50
40-287 Katowice
Nr sprawy BZP/013/02017/20

Katowice, dn. 2020-11-24
Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu

Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz Filii w Rybniku na 2021 rok

Zamawiający – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), informuje że:
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 366 274,00 zł brutto
2. W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia zostały złożone oferty:
Oferta nr 1 – złożona przez:
Entrade sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce
1.

Łączna cena oferty 1 581 363,60 zł netto, plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę 1 945 077,23 zł brutto,

2.

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., lecz nie wcześniej niż przed
dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.

3.

Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.3.1.
SIWZ, tj. termin płatności faktur VAT wynosi do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.

Oferta nr 2 – złożona przez:
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
1.

Łączna cena oferty 1 380 326,50 zł netto, plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę 1 697 801,60 zł brutto,

2.

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., lecz nie wcześniej niż przed
dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.

3.

Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.3.1. SIWZ, tj.
termin płatności faktur VAT wynosi do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Oferta nr 3 – złożona przez:
Orange Energia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

S.Sz.

1.

Łączna cena oferty 1 329 345,80 zł netto, plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę 1 635 095,35 zł brutto,

2.

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., lecz nie wcześniej niż przed
dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.

3.

Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.3.1. SIWZ, tj.
termin płatności faktur VAT wynosi do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
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Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul.1 Maja 50
40-287 Katowice
Oferta nr 4 – złożona przez:
Polkomtel Sp. z.o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
1.

Łączna cena oferty 1 378 883,65 zł netto, plus podatek VAT 23 %, co daje kwotę 1 696 026,89 zł brutto,

2.

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., lecz nie wcześniej niż przed
dniem skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.

3.

Akceptacja warunków płatności określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w pkt 4.3.1. SIWZ, tj.
termin płatności faktur VAT wynosi do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

WAŻNE:
W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 3 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do
grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zatwierdził
Paweł Kadłubiak
Kanclerz

S.Sz.
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