
   
 

               Wałbrzych, dnia 21.09.2022 r.  
   

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, wraz z późniejszymi zmianami), informujemy o wyborze 
oferty najkorzystniejszej, która została złożona przez firmę ENERGO OPERATOR Sp. z o.o.,  
ul. Bukietowa 5 lok. U3, 02-650 Warszawa. 

Oferta wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów zdobytych w kryterium oceny ofert, 
które zostało określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące 
liczby punktów zdobytych w kryterium oceny ofert zostały przedstawione w tabeli. 

Ponadto zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, 
że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę firmy ENERGA-OBRÓT S.A., Aleja Grunwaldzka 
472, 80-309 Gdańsk. 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 
W toku oceny oferty stwierdzono, że Wykonawca zastosował w swojej ofercie niewłaściwą stawkę 
podatku VAT wynoszącą 23%. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 196) w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do 
dnia 31 lipca 2022 r. dla energii elektrycznej stawka podatku wynosi 5%. Zgodnie z rozdz. XIII ust. 11 
Specyfikacji Warunków Zamówienia „Ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich (PLN). 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Prawidłowe 
ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na dzień składania ofert”. W związku z powyższym cena oferty została obliczona nieprawidłowo w 
oparciu o niewłaściwą stawę podatku VAT i oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.  
PODSTAWA PRAWNA:  
art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, wraz z późniejszymi zmianami) 
„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu” 
 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert oraz przyznanych punktów w kryterium oceny ofert.  

Wykonawca Liczba punktów w kryterium oceny ofert 

Energo Operator Sp. z o.o., ul. Bukietowa 5 lok. U3, 02-650 Warszawa 100,00 

Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań 96,60 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 90,90 

PGE Obrót S.A. O/Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna 88,00 

Entrade Sp. z o. o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce 71,50 

Energa – Obrót S.A., Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Oferta odrzucona, nie przyznano punktów 

 
 Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach  
o udzielenie zamówienia. 
 
 
 

    
 


