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ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH  

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice 
informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz 
dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” 

Numer ogłoszenia: 612956-N-2020  z dnia 19.11.2020 
 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części: 
 

NUMER I NAZWA CZĘŚCI 

Część 1 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów. 

Część 2 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej   
w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice. 

Część 3 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś. 

Część 4 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminnego Przedszkola 
w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice. 

Część 5 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Michałowice 

 
1. W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 27.11.2020 r. do godz. 1300 wpłynęły 3 oferty.  

 
2. W trakcie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu komisja przetargowa powzięła 

wątpliwości dotyczące treści złożonych ofert nr 2 i nr 3. 
Zadanie nr 2–Szkoła Podstawowa w Michałowicach–układ pomiarowy o mocy umownej 177 kWh. 
W załączniku 1a do SIWZ Zamawiający błędnie podał taryfę 4.1 dla mocy umownej 177 kWh, 
jednak sposób obliczenia ceny podano prawidłowy dla taryfy W-5.1. Zamawiający w dniu 
25.11.2020 r. dokonał stosowych zmian i wyjaśnień, które zamieścił na swojej stronie. 
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W związku z powyższym na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający poprawił w ofertach 
oczywistą omyłkę rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 

 
3. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: 

 
 1. 

Po Prostu Energia S.A. 
ul. Armii Ludowej 26 
00 – 609 Warszawa 

2. 
Beskidzka 

Energetyka Sp. z o.o. 
ul. Ks. Pr. St. Słonki 20A

34 – 300 Żywiec 

3. 
Gaselle Sp. Z o.o. 

ul. Rydygiera 8 bud. 6 
01 – 793 Warszawa 

Część 1 
zakup i dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie, 
Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 
Komorów. 

181 504,34 zł 
 

100% 
182 627,62 zł 

 

99,38% 
191 455,22 zł 

 

94,80% 

Część 2 
zakup i dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej 
w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 
05 – 816 Michałowice. 

180 063,46 zł 
 

100% 
183 102,50 zł 

 

98,34% 
189 676,63 zł 

 

94,93% 

Część 3 
zakup i dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego dla Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 
05 – 806 Nowa Wieś. 

138 276,05 zł 
 

100% 
139 806,80 zł 

 

98,90% 
145 885,51 zł 

 

94,78% 

Część 4 
zakup i dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego dla Gminnego 
Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13,  
05 – 816 Michałowice. 

34 404,95 zł 
 

100% 
36 072,80 zł 

 

95,38% 
35 910,06 zł 

 

95,80% 

Część 5 
zakup i dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego dla Gminy Michałowice 

100 753,72 zł 
 

100%  
102 451,36 zł 

 

98,34% 
106 394,04 zł 

 

94,70% 

RAZEM 
635 002,52 zł 

 

100% 
644 061,09 zł 

 

98,59% 
669 291,46 zł 

 

94,87% 
 Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0 
 Liczba ofert odrzuconych – 0  
 

4. W trakcie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu komisja przetargowa powzięła 
wątpliwości dotyczące treści złożonych ofert nr 2 i nr 3. 
Zadanie nr 2–Szkoła Podstawowa w Michałowicach–układ pomiarowy o mocy umownej 177 kWh. 
W załączniku 1a do SIWZ Zamawiający błędnie podał taryfę 4.1 dla mocy umownej 177 kWh, 
jednak sposób obliczenia ceny podano prawidłowy dla taryfy W-5.1. Zamawiający w dniu 
25.11.2020 r. dokonał stosowych zmian i wyjaśnień, które zamieścił na swojej stronie. 
W związku z powyższym na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający poprawił w ofertach 
oczywistą omyłkę rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. 
 

NUMER I NAZWA CZĘŚCI 

 WYKONAWCA 
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5. Część 1 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05 – 806 Komorów. 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. 
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100 % 
(100 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez: 
Po prostu Energia S.A. ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Oferta otrzymała 100 pkt.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem. 
 

6. Część 2 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej  
w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice. 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. 
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100 % 
(100 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez:  
Po prostu Energia S.A. ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Oferta otrzymała 100 pkt.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem. 
 

7. Część 3 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05 – 806 Nowa Wieś. 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. 
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100 % 
(100 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez: 
Po prostu Energia S.A. ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Oferta otrzymała 100 pkt.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem. 
 

8. Część 4 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminnego Przedszkola 
w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice. 
Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. 
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100 % 
(100 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez:  
Po prostu Energia S.A. ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Oferta otrzymała 100 pkt.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem. 
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9. Część 5 – zakup i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Michałowice. 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. 
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 100 % 
(100 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez: 
Po prostu Energia S.A. ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa, Oferta otrzymała 100 pkt.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem. 
 

 
  /-/Ewa Wierzgała 

 
Dyrektor CUW Gminy 

Michałowice 
 
 
Otrzymują: 
1) strona internetowa www.cuw.michalowice.pl 
2) aa. CUW.231.2.6.2020 


