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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

W dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający 

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, NIP 8661599179, reprezentowany 

przez Pełnomocnika ENMEDIA Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, dokonał 

otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rytwiany oraz jej jednostek organizacyjnych 

na okres od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. 

zm.). 

 

Otwarcia dokonano w biurze Pełnomocnika Zamawiającego Enmedia Sp. z o.o,  

ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań. 

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację 

zamówienia:  

 I część zamówienia (oświetlenie uliczne) -  306 073,27 zł brutto 

 II część zamówienia (pozostałe obiekty) - 280 076,26 zł brutto 

 

W wyznaczonym terminie do 25 stycznia 2019 r.  do godz. 10:00 wpłynęły:  

 Dla I części zamówienia (oświetlenie uliczne) -2 oferty 

 Dla II części zamówienia (pozostałe obiekty) -2 oferty 

 

Otwarcie ofert dokonano po uprzednim sprawdzeniu, że opakowanie oferty nie zostało 

naruszone.  

 

 

Poniżej zestawienie złożonych ofert- I część zamówienia oświetlenie uliczne: 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 
Gwarancja 

Termin 

wykonania 
Warunki płatności 

1 
ELEKTRA SA 

Ul. Skierniewicka 10a 

01-230 Warszawa 

280 429,42 - 
Do dnia 

28.02.2021 r. 

Zapłata za zrealizowanie zamówienie następować 

będzie częściami (na zasadach opisanych w 

Umowie załącznik nr 2 do SIWZ). 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 

dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę 

2 
ENTRADE Sp. z o. o.  

ul. Poznańska 86/88  

05-850 Jawczyce 

338 252,48 - 
Do dnia 

28.02.2021 r. 

Zapłata za zrealizowanie zamówienie następować 

będzie częściami (na zasadach opisanych w 

Umowie załącznik nr 2 do SIWZ). 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 

dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę 

 

 

 



 

 

 

 

Poniżej zestawienie złożonych ofert- II część zamówienia pozostałe obiekty: 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 
Gwarancja 

Termin 

wykonania 
Warunki płatności 

1 
ELEKTRA SA 

Ul. Skierniewicka 10a 

01-230 Warszawa 

267 413,07 - 
Do dnia 

28.02.2021 r. 

Zapłata za zrealizowanie zamówienie następować 

będzie częściami (na zasadach opisanych w 

Umowie załącznik nr 2 do SIWZ). 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 

dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę 

2 
ENTRADE Sp. z o. o.  

ul. Poznańska 86/88  

05-850 Jawczyce 

317 711,34 - 
Do dnia 

28.02.2021 r. 

Zapłata za zrealizowanie zamówienie następować 

będzie częściami (na zasadach opisanych w 

Umowie załącznik nr 2 do SIWZ). 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 

dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:          Zatwierdzam 

Anna Radke 

Enmedia Sp. z o.o.       Kierownik Zamawiającego 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 


