PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra 19 listopada 2018r.
DO-ZP.271.74.19.2018
RISS 4206367
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks
e-mail:

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.
6.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000,00 euro
pn.: Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych
(konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48)68 45 64 100, faks (+48)68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl

7. Przedmiot zamówienia:
7.1.świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych kompleksowych usług
doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r., w tym coroczne przygotowanie materiałów niezbędnych do
prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia procedury przetargowej i uczestnictwo w
postępowaniu przetargowym na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej dla grupy zakupowej
organizowanej przez Miasto Zielona Góra, a w przypadku takiej konieczności - również
dystrybutora energii elektrycznej dla Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;
7.2.prowadzenie zdalnego monitoringu (on-line) zużycia energii elektrycznej za pośrednictwem
urządzeń pomiarowych będących własnością Zamawiającego i zainstalowanych w 50
obiektach/jednostkach Miasta, prowadzonego w sposób ciągły za pomocą systemu
informatycznego przygotowanego (opracowanego) przez Wykonawcę i udostępnionego
Zamawiającemu poprzez przeglądarkę internetową, który pozwala na szczegółową rejestrację
parametrów zużycia i kosztów energii.
7.3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr I.3 do SIWZ.
7.4.Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww.
osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
7.5.Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7.6.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.
7.7.Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi na okres 6 miesięcy po upływie okresy
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

gwarancji
7.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.00.00.00-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe
7.9.Rodzaj zamówienia: usługa.

8.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr
ogłoszenia: 605710 – N - 2018, data zamieszczenia: 7.09.2018 r.

9.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

10.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 455.284,55 zł.

11.
1)
2)

Liczba ofert:
otrzymanych: 1,
odrzuconych: 0.

12. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
1)
cena wybranej oferty:
480.000,00 zł;
2)
oferta z najniższą ceną: 480.000,00 zł;
3)
oferta z najwyższą ceną: 480.000,00 zł.
13.

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

14. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
firma: FreeEn Sp. z o.o.,
2)
kod, miejscowość: 65-084 Zielona Góra
3)
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. S. Batorego 16/19;
4)
województwo: lubuskie;
5) cena oferty z VAT: 480.000,00zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
6) data zawarcia umowy: 13 listopada 2018 r.
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mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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