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Dotyczy: postępowania przetargowego: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej”, znak sprawy ZP/08/2020 
 

  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje, że 
postępowanie przetargowe pn: „: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej”, znak sprawy ZP/08/2020 zostało rozstrzygnięte.  
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 

Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj.  

- oferowana cena brutto - 100%  

 
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez:  ENERGA–OBRÓT SA Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 

472, 80-309 Gdańsk - liczba otrzymanych punktów:  
- oferowana cena brutto – 100,00  

Łączna liczba punktów: 100,00 
 

Z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie 

podpisana umowa w dniu 7 grudnia 2020 r.  
 

Oferta nr 1  złożona przez: MEON ENERGY Sp. z o.o., ul. Więckowskiego 2/3, 70-411 Szczecin 
oferta został odrzucona    

Uzasadnienie prawne:  

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1) oraz pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli: 

1)jest niezgodna z ustawą; 
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 
Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca w dniu 13 listopada 2020 r. przesłał na adres email scan oferty. Dokument nie został 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym a przesłanie scanu oferty na pocztę elektroniczną 
nie stanowi złożenia oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzonej odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający wymagał złożenia oferty, zgodnie z siwz pkt. 11.2.1 formy pisemnej:” Oferta musi być 
sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną”. 

   
Zamawiający w związku z powyższym odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę MEON ENERGY Sp. z 

o.o., ul. Więckowskiego 2/3, 70-411 Szczecin 
  

 
        Z poważaniem 

 


