ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w
Gdańsku

Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie
robót budowlanych

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl
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W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr 252/W/18/Oddział Gdańsk
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Dolne Migowo nr dział.: 051-19/4
ZN/1537/303MZI/2018/1800829
Wymiana transformatora w stacji T-16984 oraz przekładników na 400/5A, 5VA przetarg unieważniony
w oparciu o warunki przyłączenia i zał. graficzne
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3
Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA ?OPERATOR SA
(Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym
jego etapie bez podania przyczyny).

2

Mosty Kosakowo gmina wiejska nr dział.: --1368,1369,1371,1371
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35 od istniejącej rozdzielnicy kablowej
Z321075(Z-202) do szafki pomiarowej Z-202/1 oraz wstawienie w istn. linie
kablową typu YAKXS 4x120 kablowej rozdzielnicy Z-201 w oparciu o
dokumentację projektową
Unieważnienie postępowania na podstawie Art.16 ust.1 pkt.1
Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA: nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

ZN/1538/303MZI/2018/1201578
przetarg unieważniony

3

Błotnia Trąbki Wielkie gmina wiejska nr dział.: 80/7
ZN/1539/3333MZI/2018/1800562
budowa przyłącza napowietrznego nN - montaż rozłącznika RSA-1F na słupie 2189,40 zł.
OBI/33/1800562
Łukasz Ziniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ELCAD Instalatorstwo Elektryczne Łukasz Ziniewicz, ul. Piękna 9, 82200 Malbork

4

Nowy Wiec Skarszewy obszar wiejski nr dział.: 246, 247, 248, 249
ZN/1540/3434MZI/2018/1702930
Linia kablowa nN-0,4kV wg DT-10886 OBI/34/1702930
12644,40 zł.
Paweł Peka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane
Paweł Peka, ul. Łąkowa 2, 83-210 Zblewo

5

Struga Stara Kiszewa gmina wiejska nr dział.: 2/32
ZN/1541/3434MZI/2018/1800070
Wymiana istniejącego złącza na P3-Rs/LZV/LZR/F.
przetarg unieważniony
Postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z artykułem 16 ust.2 pkt
1. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6

Reda Reda gmina miejska ul. Długa nr dział.: --607/4, 607/14, 607/15
ZN/1542/303MZI/2018/1402269
Budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilenia budynków nr 11 i 12 wg
18450,00 zł.
dokumentacji projektowej OBI/36/1402269
Przedsiębiorstwo Elektryczno-Budowlane "STEL" Stefan Styn Sp. J.,
ul. Łąkowa 76, 84-240 Reda

7

Leśniewo Puck gmina wiejska ul. Sadowa - nr dział.: Leśniewo-197
ZN/1543/303MZI/2018/1800579
Budowa-wplecenie w istniejącą linię kablowa nN typu YAKXS 4x120 proj. szafki przetarg unieważniony
pomiarowej Z-111 typu P2-Rs/LZV/LZR/F w oparciu o dokumentacje
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projektową
Unieważnienie postępowania na podstawie Art.16 ust.1 pkt.1
Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA: nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
8

ZN/398/3434MZI/2018/1702024
Wielki Bukowiec Skórcz gmina wiejska nr dział.: 123/1
przetarg unieważniony
Przyłącze kablowe nN-0,4kV, wymiana słupa wg DT-10824
Postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z artykułem 16 ust.2 pkt
1. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sporządził(a): Agnieszka Krap
Gdańsk, dnia 29.03.2018 r.
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