
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
dot.:        postępowania. nr ZOZ.ZP.382-11/20  pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,  

nr ogłoszenia w BZP  541516-N-2020 z dnia 19.05.2020 r. 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2019r., poz. 1843) zawiadamia: 

1. otwarcie ofert w odbyło się w dniu 2.06.2020r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24; 

2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia 
wynosi: 353 700,00-zł; 

3. do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy: 
 

Nr oferty Wykonawca Cena 

brutto 
 

1 
Kogeneracja Zachód S.A. 
ul. Czartoria 1/27 
61-102  Poznań 

346 481,78 zł 

2 
TRMEW OBRÓT Sp. z o.o. 
ul. Ludwika Rydygiera 8 
01-793  Warszawa 

361 781,99 zł 

3 
innogy Polska S.A. 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 
00-347  Warszawa 

372 025,80 zł 

4 
Energa-Obrót S.A. 
Al. Grunwaldzka 472 
80-309  Gdańsk 

359 188,29 zł 

 
Termin wykonania zamówienia – nie dotyczy 
Okres gwarancji   – nie dotyczy 
Warunki płatności  – nie dotyczy 

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
Dyrektor  
Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy  

 
Łęczyca, dnia 3.06.2020r.  
 


