
 

 

 

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r. 
 

PZP.271.22.2019 
 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części” 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
16 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie ofert              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 
dwie części” 
 
1. W terminie składania ofert, tj. do 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00 wpłynęły 4 oferty.  

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 

a) Część 1 – 1 660 500 złotych brutto 

b) Część 2 – 79 950 złotych brutto. 

3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy 
 

Część 
zamówienia 

Cena brutto 

 
1. 
 

Polski Koncern Naftowy ORLEN 
Spółka Akcyjna 
ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

1 i 2 Część 1 
1 538 445,87 złotych brutto 

Część 2 
6 126,025 złotych brutto/ miesiąc 

 
2. 

Orange Energia Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 160 

02-326 Warszawa 

1 
 

1 549 431 złotych brutto 

3. 
innogy Polska SA. 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 
00-347 Warszawa 

1  
 

1 630 980 złotych brutto 

4. 
Energa-Obrót SA 

Aleja Grunwaldzka 472 
80-309 Gdańsk 

1 
1 517 291,10 złotych brutto 

   
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp :„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji               
o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia                     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


