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Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zamku Królewskiego na Wawelu 

12/19 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia

publicznych (tekst jednolity: Dz.

Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienie wynosi: 402 097,70 zł brutto.

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1): Elektra S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 359 521,87 zł, 

wytworzonej z odnawialnych źródeł

Zamawiającemu: 0%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu 

obsługi klienta - „eBOK”; 

Oferta nr 2): ENTRADE sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

wytworzonej z odnawialnych źródeł

Zamawiającemu: 100%, brak dostępu 

Oferta nr 3): TRMEW Obrót S.A.

wynagrodzeniem za wykonanie p

wytworzonej z odnawialnych źródeł

Zamawiającemu: 100%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu 

systemu obsługi klienta - „eBOK”

Oferta nr 4): TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3
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informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa energii elektrycznej dla 

Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki – znak sprawy: DZP

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamek Królewski na

Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że: 

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

402 097,70 zł brutto. 

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Elektra S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 359 521,87 zł, 

nawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej przez Wykonawcę 

: 0%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu do elektronicznego systemu 

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

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 403 472,28 zł, 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej przez Wykonawcę 

dostępu do elektronicznego systemu obsługi klient

TRMEW Obrót S.A., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 375 101,15 zł, 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej przez 

0%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu do elektronicznego 

„eBOK”; 

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 350 261,45 zł, 
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wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej przez Wykonawcę 

Zamawiającemu: 100%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu do elektronicznego 

systemu obsługi klienta - „eBOK”; 

Oferta nr 5): Energia Polska sp. z o.o., Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław z łącznym 

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia: 351 895,64 zł, udziałem energii 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii sprzedawanej przez Wykonawcę 

Zamawiającemu: 100%, z zapewnieniem Zamawiającemu dostępu do elektronicznego 

systemu obsługi klienta - „eBOK”. 

 

       Wicedyrektor ds. Administracyjnych 

          Zamku Królewskiego na Wawelu 

               mgr Danuta Ziernicka 

 

 

 


