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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina -  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej pzp, przekazuje 
poniżej informacje z otwarcia ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Murowana Goślina i 6. podmiotów wymienionych w SIWZ,  
w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.”: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  1 068 179,88 PLN brutto; 

2. do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 15 kwietnia 2019 r.,  
godz. 11:00 - złożono 2 nw. oferty: 

Nr oferty DANE Z OFERT 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty  

(PLN) 

Termin 
wykonania 

Warunki płatności 

1 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 
ul. Heweliusza 9 
80-890 Gdańsk 

756 276,03 
od 01.07.2019 r. 
do 30.06.2021 r. 

akceptacja Istotnych dla Stron postanowienia zawartych 
 w SIWZ, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym 

dotyczący warunków oraz terminów płatności 
 w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty jej wystawienia 

2 

PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 3 
01-248 Warszawa 

758 608,32 
od 01.07.2019 r. 
do 30.06.2021 r. 

akceptacja Istotnych dla Stron postanowienia zawartych 
 w SIWZ, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym 

dotyczący warunków oraz terminów płatności 
 w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty jej wystawienia 

3. Na podstawie art. 24 ust. 7 pkt 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej 
informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ. 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

i Środków Zewnętrznych 
 

/-/ Ewa Wtorkowska 
Miejsce publikacji: 
1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/  
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Murowana Goślina, 15 kwietnia 2019 r. 


