
 PROKURATURA  OKRĘGOWA 
              W ŚWIDNICY 
            ul. 1 Maja 21 
         58-100 Świdnica  

Świdnica, dnia 9 maja  2017 r. 
PO VII WB 261.18.2017 
    

 
INFORMACJA  Z OTWARCIA  OFERT 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu 
świdnickiego” 

 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie przekazuje informacje,                    

o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.  

Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego             

w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 11:00. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości:  329.554,09 PLN „netto”, co w oparciu o kurs euro z dnia 29 

grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) daje równowartość 78.937,00 euro – „brutto” 405.351,53 

PLN, co stanowi równowartość 97.092,51 euro 

 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 9 maja 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu 

złożono 3 oferty: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko i 
adres wykonawcy 

Cena oferty Termin wykonania 

Proponowany 
termin zapłaty 
za wykonanie 
dostawy gazu 

ziemnego licząc 
od dnia 

wystawienia 
faktury VAT 

 
1 

Onico Energia Sp. z o.o. Sp. K.A. 
Ul. Flory 3/4 
00-586 Warszawa 

 
286.045,11 „netto” 
351.835,49 zł „brutto” 
 
 

po podpisaniu umowy w okresie 24 
miesięcy kalendarzowych w terminie 
od dnia 01 lipca 2017 r., jednakże nie 
wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 

do 21 dni 

 
2 

ENERGOGAS Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 181 
02-222 Warszawa 

 
297.087,80 „netto” 
365.417,99 zł „brutto” 
 
 

po podpisaniu umowy w okresie 24 
miesięcy kalendarzowych w terminie 
od dnia 01 lipca 2017 r., jednakże nie 
wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 

do 21 dni 

 
3 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
Ul. Jana Kazimierza 3 
 01-248 Warszawa 

 
297.093,02 „netto” 
365.424,41 zł „brutto” 
 
 

po podpisaniu umowy w okresie 24 
miesięcy kalendarzowych w terminie 
od dnia 01 lipca 2017 r., jednakże nie 
wcześniej niż po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy. 

do 21 dni 

 
                             Zastępca 
                   Prokuratora  Okręgowego 
                              w Świdnicy 

                                                                                          
                                                                                          Zbigniew Kata    

 
                   


