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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Zamawiający działający w imieniu własnym i innych Zamawiających wymienionych
w załączniku nr 8 do zaproszenia:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 209.000 euro
na Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych
(konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia
07.10.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

6.
6.1

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych
usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie
od dnia 07.10.2016 r. do dnia 31.12.2018 r., których celem jest:
6.2 coroczne opracowanie koncepcji zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych
Miasta Zielona Góra,
6.3 przygotowanie założeń i uczestnictwo w postępowaniu przetargowym na wyłonienie
sprzedawcy i dystrybutora energii elektrycznej,
6.4 zdalny monitoring zużycia energii za pośrednictwem urządzeń pomiarowych (zainstalowanych
w ramach zamówienia podstawowego) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach (PPE),
prowadzony w sposób ciągły za pomocą systemu informatycznego, udostępnionego
Zamawiającemu poprzez przeglądarkę internetowa, który pozwala na szczegółową rejestrację
parametrów zużycia energii i kosztów energii.
6.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do zaproszenia.
6.6 Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji usługi konsultingowej
wraz ze szczegółowym określeniem posiadanych punktów poboru energii elektrycznej (PPE)
zawarty jest w załączniku nr 6 do zaproszenia.
6.7 Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia w zakresie usługi konsultingowej stanowi
załącznik nr 7 do zaproszenia.
6.8 Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz
których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego stanowi
załącznik nr 8 do zaproszenia.
6.9 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 24
miesięcy i rękojmi za wady usług na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru usług.
6.10 Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Biuro Zamówień Publicznych
tel. 068 45 64 419, faks: 068 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia
6.11 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1)
79.00.00.00-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania.
6.12 Rodzaj zamówienia: usługa.
7.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nr ogłoszenia: 91254-2016,
data zamieszczenia: 15.04.2016r.

8.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

9.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202.937,08 zł.

10.
1)
2)

Liczba ofert:
otrzymanych: 1,
odrzuconych: 0.

11.
3)
4)
5)

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
cena wybranej oferty: 249.320,70 zł;
oferta z najniższą ceną: 249.320,70 zł;
oferta z najwyższą ceną: 249.320,70 zł.

12.
1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna:
Postępowanie wszczęte zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66
w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp..
Uzasadnienie wyboru trybu:
Zamówienie uzupełniające przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego oraz w SIWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w ramach zadania: „Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek
wyszczególnionych w załączniku nr 1 usług doradczych (konsultingowych) w zakresie
gospodarowania energią elektryczną przez okres trzech lat”. Zamówienie uzupełniające polegać
będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla PPE jednostek wyszczególnionych
w załączniku nr 6 do zaproszenia i udzieleniu zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy
tj. FreeEn Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 16/19 - w okresie od
dnia 07.10.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

2)

13.

Informacje administracyjne:
Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

14.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
firma:
FreeEn Sp.z o.o.
kod, miejscowość:
65-001 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju:
ul. Stefana Batorego 16/19;
województwo:
lubuskie;
cena wybranej oferty bez VAT: 249.320,70 zł;
data zawarcia umowy:
28- 04 - 2016r.

1)
2)
3)
4)
5)

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

…………………………….
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
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