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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu 
świdnickiego” 

 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
  Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Prokuratura Okręgowa               
w Świdnicy niniejszym uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego j.w. jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta Nr 1 złożona przez  Onico  
Energia Sp. z o.o. Sp. K.A.  ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa z ceną: 286.045,11 zł „netto” (słownie: 
dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych 11/100), 351.835,49 zł „brutto” 
(słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 49/100) spośród ofert 
ważnych, z terminem realizacji: po podpisaniu umowy w okresie 24 miesięcy kalendarzowych w terminie 
od dnia 01 lipca 2017 r., jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. Wykonawca zaproponował termin zapłaty za wykonanie dostawy gazu ziemnego do 21 
dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT.   
 Jednocześnie Prokuratura Okręgowa  w Świdnicy ul. 1 Maja 21 informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 
pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 
iż  w niniejszym postępowaniu przetargowym: 

a) nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
b) nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie   

i porównania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub 
 nazwisko 
adres wykonawcy 
 

 
     Cena oferty 
     „brutto” (zł) 

Proponowany 
termin 

płatności 

Liczba punktów w kryterium             
1) C  -  Cena – 60 % 
       C =  (Cmin : Cx) x 60 pkt 
2) G – Termin płatności  - T: 
Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty w pkt. 4  
– zał. nr 1 do SIWZ wskaże: 
- termin płatności 14 dni od dnia wystawienia 

faktury VAT to otrzyma  10 pkt.  
- termin płatności 21 dni od dnia wystawienia 

faktury VAT to otrzyma 40 pkt.; 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym 
kryterium wynosi 40. 
 

                   Z = C + T 
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Zamawiający informuje, iż w Ofertach nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich, zaś                       

w Ofercie Nr 2  stwierdzono oczywistą omyłkę rachunkową, która została poprawiona wg zasad art. 87 
ust. 2 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.). 

Stosownie do art. 26 ust. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                     
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 2 wezwany do uzupełnienia                      
i wyjaśnienia dokumentów, uzupełnił wymagane dokumenty i złożył stosowne wyjaśnienia. 

 
                    
            
                   Prokurator Okręgowy 
                            w Świdnicy 

                                                                                          
                                                                                      Wiesław Dworczak    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IR/jgw                   

    1 

Onico Energia Sp. z o.o. Sp. K.A. 
ul. Flory 3/4 
00-586 Warszawa 
 

        351.835,49  
        351.835,49  
 
 

do 21 dni 
 licząc od dnia 
wystawienia 
faktury VAT 

 
 
 

(1,000 x 60) + 40 = 100,00 pkt. 
 

    2 

ENERGOGAS Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 181 
02-222 Warszawa 
adres do korespondencji 
ul. Cypriana Kamila Norwida 2 
80-280 Gdańsk 

        351.835,49  
        360.522,86  
 

do 21 dni 
 licząc od dnia 
wystawienia 
faktury VAT 

 
 

(0,9759 x 60) + 40 = 98,55 pkt. 
 

    3 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
ul. Jana Kazimierza 3 
01-248 Warszawa 

        351.835,49  
        365.424,41  
 

do 21 dni 
 licząc od dnia 
wystawienia 
faktury VAT 

 
 

(0,9628 x 60) + 40 = 97,77 pkt. 
 


