Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 72/2022 Voltra”
(Numer ogłoszenia w Tenders Electronic Daily (TED): 2022/S 153-436733)
zawiadamia, iż za ofertę najkorzystniejszą uznano:
• w I części Zamówienia - Taryfa Cxx – Oświetlenie Uliczne:
Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań;
• w II części Zamówienia - Taryfa Cxx i Gxx:
Brak ofert - unieważnienie;
• w III części Zamówienia - Taryfa Bxx:
Brak ofert - unieważnienie;
---------

Uzasadnienie wyboru oferty w zakresie części I przedmiotu zamówienia - Taryfa Cxx - Oświetlenie
Uliczne:
O udzielenie zamówienia ubiegał się jeden wykonawca:
1. Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań;
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej SWZ) kryterium jakim kierował
się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia.
Zamawiający zgodnie ze wskazaną w SWZ formułą dokonał oceny punktowej ważnych ofert,
która kształtuje się następująco:
1. Enea S.A.- 100,00 %
Jak wynika z powyższych danych oferta złożona Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, otrzymała
najwyższą ilość punktów a tym samym należy uznać taką ofertą za najkorzystniejszą.
Część II przedmiotu zamówienia - Taryfa Cxx i Gxx:
Brak ofert - unieważnienie
Art. 255 pkt 1 [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
Część III przedmiotu zamówienia - Taryfa Bxx:
Brak ofert - unieważnienie
Art. 255 pkt 1) [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
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