
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 18956-2013 z dnia 2013-01-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zebrzydowice 

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami / w 

ramach wspólnego zamówienia... 

Zebrzydowice: Dostawa energii elektrycznej dla obie któw mienia 

komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U . z 2006 r nr 89 poz. 

625 z późniejszymi zmianami / w ramach wspólnego zamówienia 

prowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - 

Prawo zamówie ń publicznych  

Numer ogłoszenia: 27856 - 2013; data zamieszczenia:  21.01.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 18956 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 

032 4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej dla obiektów 

mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo 

energetyczne / tj. Dz. U. z 2006 r nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami / w ramach wspólnego 

zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień 

publicznych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa energii elektrycznej dla obiektów mienia komunalnego 

Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 

2006 r nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami / w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie 
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art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych. Dostawa energii 

elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do dwóch grup wg poniższej 

klasyfikacji: Grupa 1 - Oświetlenie drogowe Grupa 2 - Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.31.00.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.01.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

EDF ENERGIA Sp. z o.o., ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 270137,07 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  279199,60 

Oferta z najni ższą ceną: 279199,60 / Oferta z najwy ższą ceną: 279199,60 

Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki 

albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Uzasadnienie prawne: Art 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonych 

kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w 

trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego , nie wpłynął żaden wniosek o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszyskie oferty zostały 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie 

faktyczne: Zamawiający przeprowadził na realizację powyższego zadania dwa postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego. Składanie ofert dla pierwszego postępowania odbyło się w dniu 

28.12.2012 r - nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 pkt 1 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. Składanie ofert dla drugiego postępowania odbyło się w dniu 

07.01.2013 r - nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 pkt 1 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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