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     Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

Znak sprawy: ZS/PN/16/2020 

 

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie, prowadzący 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych 

na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 4/2016 Prezesa PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie z dnia 15 września 2016r., postępowanie 

pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Krasnymstawie” – znak sprawy ZS/PN/16/2020, działając w oparciu o zapisy zawarte w pkt.: II ppkt. 2.4 

oraz XIII ppkt. 13.10 SIWZ w związku z otrzymanym odstąpieniem firmy Enrex Energy Sp. z o.o. 

od podpisania umowy na realizację ww. zamówienia, a także rezygnacją pozostałych Wykonawców 

biorących udział w niniejszym postępowaniu z podpisania umowy na warunkach określonych w złożonych 

przez nich ofertach (po upływie terminu związania z ofertą) niniejszym zawiadamia, że dokonał 

ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, za którą uznano Ofertę nr 10 

złożoną przez: 

RENPRO Sp. z o.o. 
ul. Małopolska 43 

70-515 Szczecin 
  

z ceną ofertową brutto: 841 419,01 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta 

dziewiętnaście złotych 1/100).  
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Uzasadnienie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty: 

• Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów 

w ustanowionym kryterium oceny ofert (cena oferty) spośród pozostałych ważnych  

i nieodrzuconych ofert. 

 

Zamawiający zgodnie z pkt. XIII SIWZ informuje ponadto, że:  

• umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z pkt. XIV SIWZ, jednakże nie 

wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przekazania niniejszej informacji 

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.  

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
2. a/a 
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