
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych                                                                      Brynek, 24.02.2022 r.
im. Stanisława Morawskiego
42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4
                                                                    
Nr sprawy P 2/2022                                                                                                                                

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  na  zadanie  pn.
„Dostawa  energii  elektrycznej  do  Zespołu  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych  im.
St. Morawskiego w Brynku”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku działając zgodnie z art. 253 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z 2021 r.  poz. 464 ) przekazuje następujące informacje: 

1.  Najkorzystniejsza  oferta:.  Dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  mając  na  względzie  kryteria
wyboru  ofert  określone  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  w  prowadzonym  postępowaniu,
Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą oferty na poszczególne części złożoną przez firmy: 

Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

2.  Uzasadnienie  wyboru:  oferty zgodne  z  treścią  SWZ,  najkorzystniejsza pod  względem  przyjętych
kryteriów.

3.  Złożone oferty:   Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku informuje, że
w prowadzonym postępowaniu złożono 4 ofert.

4.  Podpisanie  umowy:  Działając  na  podstawie  art.  308  ust.  2  Ustawy  Pzp,  Zespół  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku  informuje, że zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia  publicznego  nastąpi  w  terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach 

 lp. Nazwa i adres siedziby Wykonawcy Cena  brutto Punkty w
kryterium

cena 

Łączna
liczba
zdobytych
punktów 

1 Respect Energy S.A., 
ul. Ludwika Rydygiera 8, 
01-793 Warszawa 

135970,15 zł 100% 100

2 TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 
30-417 Kraków 

137472,67 zł 98,91% 98,91

3 Energa Obrót S.A., 
Aleja Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk

143925,60 zł 94,47% 94,47



5.  Oferty odrzucone, wykluczone:  Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku
informuje, że odrzucono następujące oferty:

PGB Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa 

Wyjaśnienie
Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  SWZ  oferta  złożona  przez  wykonawcę  musi  odpowiadać  treści
Specyfikacji  Warunków Zamówienia i  powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki,  o których mowa w specyfikacji  zamawiającego. Firma  PGB Dystrybucja Sp. z o.o. złożyła
ofertę  na  niewłaściwym  formularzu  ofertowym,  gdyż  dnia  8.02.2022  r.  zamawiający  zmienił  treść
formularza  ofertowego  i  zamieścił  poprawiony  formularz  na  stronie  postępowania.  Zmiana  formularza
została  spowodowana zmianą przepisów,  które  dotyczą Rządowej  Tarczy Antyinflacyjnej  dla  odbiorców
w gospodarstwach domowych dla, których od 1 stycznia do 31 stycznia 2022 r. została obniżona stawka
podatku VAT na  energię elektryczną z 23 %. do 5 % (zamawiający spełnia wymogi, które pozwalają na
zakwalifikowanie do  gospodarstw domowych pod względem rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej).
Zmieniony  formularz  ofertowy obejmował  szacunkowe  zużycie  energii  elektrycznej  dla  danego  punktu
poboru z rozbiciem na stawkę VAT 23% i 5%. Z uwagi na powyższe, zmiana formularza ofertowego przez
wykonawcę  PGB Dystrybucja Sp. z o.o. spowodowałoby zmianę łącznej wartości oferty, a jej poprawienie
jest niemożliwe w sposób  niepowodujący istotnych zmian w treści oferty – w tym przypadku oferowanej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia brutto. W związku z powyższym zgodnie z  art. 226 ust. 1 pkt 5
Pzp zamawiający odrzuca powyższą ofertę, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

                                                                                                   DYREKTOR

mgr Agnieszka Ohsmann
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