
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1,41-219 Sosnowiec

Sosnowiec,30.06.2010r.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o
wyniku postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro na dostawę energii elektrycznej do obiektów Szpitala
Miejskiego, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej l i ul. Zegadłowicza 3
ZZP-2200-35/10

Do ww. postępowania przetargowego wpłynęła l oferta.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert w
poszczególnych zadaniach, zawierające przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena
100%:

Zadanie nr 1
Do ww. postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr l złożono l ofertę.
Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w złożonej ofercie dokonano
poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
W formularzu asortymentowo cenowym i w formularzu oferty zmieniono:

Wartość netto Podatek VAT Wartość
[zł] [zł] brutto

[zł]
Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy 262326,08 57711,74 320037,81

na:
Wartość netto Podatek VAT Wartość

[zł] [zł] brutto
[zł]

Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy 262326,12 57711,75 320037,87

Zamawiający złożoną ofertę uznaje za ważną i podpisze umowę z Wykonawcąjak niżej:

Nr
Wartość z

oferty Wykonawca podatkiem Uzasadnienie wyboru
VAT

ENION ENERGIA Sp. z 0.0.
Zgodnie z kryterium określonym w
SIWZ oferta uzyskała największą

1 ul. Łagiewnicka 60 320037,87 zł liczbę punktów spośród złożonych
30-417 Kraków ofert - brak porównywalnych ofert.
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Zadanie nr 2
Do ww. postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 2 złożono 1 ofertę.
Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w złożonej ofercie dokonano
poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
W formularzu asortymentowo cenowym i w formularzu oferty zmieniono:

Wartość netto Podatek VAT Wartość
[zł] [zł] brutto

[zł]
Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy 330874,65 72792,42 403667,07

na:
Wartość netto Podatek VAT Wartość

[zł] [zł] brutto
[zł]

Ogółem sprzedaż i dystrybucja na 12 m-cy 330874,68 72792,43 403667,11

Zamawiający złożoną ofertę uznaje za ważną i podpisze umowę z Wykonawcąjak niżej:

Nr Wartość z

oferty Wykonawca podatkiem Uzasadnienie wyboru
VAT

ENION ENERGIA Sp. z 0.0.
Zgodnie z kryterium określonym w

1 ul. Łagiewnicka 60 403667,11zł SIWZ oferta uzyskała największą
liczbę punktów spośród złożonych30-417 Kraków ofert - brak porównywalnych ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zostaną zawarte
w dniu 01.07.2010r.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
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