
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 447352-2012 z dnia 2012-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomyśl Wielki 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

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

obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2013 r. do... 

 

Numer ogłoszenia: 460448 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 447352 - 2012 data 13.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, tel. 14 6819121, fax. 

14 6819123. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

• 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 obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2013 

r. do 31.12.2014 r. wynosi 2.022,65 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany 

sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy... 

• 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 obiektów Zamawiającego w okresie od 01.02.2013 

r. do 31.12.2014 r. wynosi 1.938,37 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany 

sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy... 

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

• W ogłoszeniu jest: Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją 

jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze 

postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 

Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę 

korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za MWh 

wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający 

przyjął za cenę wywoławczą netto za wykonanie zamawianych dostaw wartość 265,00 PLN za 

MWh. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co 

najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie 

wartość 0.50 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na 

bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez 

nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach 

złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji 



umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cenę 

brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w 

toku licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 2.022,65 MWh, powiększony o wartość 

VAT... 

• W ogłoszeniu powinno być: Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie 

licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne 

korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej 

zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył 

ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za MWh 

wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający 

przyjął za cenę wywoławczą netto za wykonanie zamawianych dostaw wartość 265,00 PLN za 

MWh. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co 

najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie 

wartość 0.50 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na 

bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez 

nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach 

złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji 

umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cenę 

brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w 

toku licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 1.938,37 MWh, powiększony o wartość 

VAT... 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.11). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej: 21.11.2012 godzina 14:00, miejsce: wnioski należy składać w wnioski należy 

składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - firma NewPower Sp. z o.o., ul. Kresowa 

9A, 04 - 206 Warszawa... 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej: 28.11.2012 godzina 14:00, miejsce: wnioski należy składać w wnioski należy 

składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - firma NewPower Sp. z o.o., ul. Kresowa 

9A, 04 - 206 Warszawa... 

 


