
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 331210-2014 z dnia 2014-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Złotów

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2015 r. do

31.12.2016...

Numer ogłoszenia: 335378 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331210 - 2014 data 07.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2635305, fax. 067 2635305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla

poniższych obiektów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1 188 690,00 kWh. Zamawiający

informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla

poniższych obiektów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1 197 744,83 kWh. Zamawiający

informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.9).

W ogłoszeniu jest: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień: 1.Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją

jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji elektronicznej

wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia

licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę

korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 188 690,00 kWh

wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona

przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 731,04 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco

udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców

biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia
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licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę

wywoławczą : 372 832,62 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą

cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

W ogłoszeniu powinno być: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień: 1.Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie

licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji

elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje

od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca

złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 197

744,83 kWh wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę

minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 736,61 zł. 7.W toku licytacji

system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie

wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do

momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający

określił kwotę wywoławczą : 375 672,67 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który

zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10.Kryterium oceny ofert jest

najniższa cena.
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