
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Krosno, 2020-12-07

Informacja z sesji otwarcia ofert 
-  art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nasz znak: WIWA.272.28.2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz 
świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
z/s w Krośnie

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia:

195 000,00 zł brutto
w tym:

Pakiet nr 1 150 150,00

Pakiet nr 2 44 850,00

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Nr pakietu

1. PGE Obrót Spółka Akcyjna 
ul. 8-go Marca 6 
35-959 Rzeszów

1 ,2
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UWAGA !

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór zwiera zał. nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach:

Nr
oferty

Cena 
brutto oferty 

w zł

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki 
płatności 

(Termin płatności 
faktury)

Okres
gwarancji

Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 1 Pakiet 2

1. 137 219,30 34 835,93 Pakiet nr 1:
Akceptacja 
wymaganego przez 
Zamawiającego terminu 
wykonania

Pakiet nr 2:
Akceptacja 
wymaganego przez 
Zamawiającego terminu 
wykonania

21 dni 21 dni Nie dotyczy 
- w niniejszym 
postępowaniu 
o udzielenie 
zamówienia 
publicznego
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