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Gmina Popielów 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

BOS.271.8.2020.BK 
Popielów, dn. 13.11.2020 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej 
jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych” 

Zamawiający informuję, iż dnia 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w obiekcie Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, odbyło się otwarcie 

ofert w przedmiotowym postępowaniu.  

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający 

zamieszcza informacje podane podczas otwarcie ofert.  

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zadania zamierza przeznaczyć kwotę:  

277.893,90 zł brutto 

Jednocześnie informuję, że do dnia 13.11.2020 r. do godziny 11:00 wpłynęło 6 nienaruszonych ofert. Poniżej przedstawiam zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres 
wykonawcy 

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Cena całej 
oferty brutto 
(PLN) 

Okres 
gwarancji 

Termin wykonania Warunki płatności 

1 
AUDAX ENERGIA Sp. z o.o. 
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 

276,00 339,48 255.662,39 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 

2 
ENTRADE Sp. z o.o. 
05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88 

319,80 393,35 296.234,90 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 



2 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres 
wykonawcy 

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Cena całej 
oferty brutto 
(PLN) 

Okres 
gwarancji 

Termin wykonania Warunki płatności 

3 
ELEKTRA S.A. 
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A 

277,00 340,71 256.588,70 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 

4 
Respect Energy S.A. 
01-793 Warszawa, ul. L. Rydygiera 8 

271,95 334,5 251.910,83 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 

5 
Enrex Energy Sp. z o.o. 
40-004 Katowice, Al. W. Korfantego 2/142 

295,00 362,85 273.262,34 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 

6 
Energa Obrót S.A. 
80-309 Gdańska, Al. Grunwaldzka 472 

280,00 344,40 259.367,64 
nie 
dotyczy 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

30 dni 
(zgodnie z 
projektem umowy) 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……...................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej) 

Strona internetowa: bip.popielow.pl  

UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

http://www.bip.popielow.pl/
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