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Niniejszym potwierdzamy, że firma Media River Aleksandra Nowicka
w okresie od maja do listopada 2016 roku świadczyła dla Miasta Łodzi usługę
polegająca na doradztwie i wsparciu w organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii
elektrycznej 2017 (ŁGZ 2017) celem przeprowadzenia postępowania przetargowego
w przedmiocie zakupu energii elektrycznej dla uczestników ŁGZ 2017.
W ramach niniejszego wsparcia firma Media River Aleksandra Nowicka zrealizowała
następujące działania:

l. Przygotowanie harmonogramu prac.
2. Utworzenie bazy szczegółowych danych zawierającej ewidencję każdego
punktu poboru energii elektrycznej.
3. Nadzór nad wypełnieniem bazy przez poszczególnych uczestników grupy
zakupowej aktualnymi danymi dot. poszczególnych PPE- w ilości ponad 5500
PPE.
4. Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym:
• szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
• kryteriów oceny ofert;
• wzorów umów na sprzedaż energii elektrycznej;
• przygotowanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców
(dostawców energii el.).
S. Obsługa zgłoszeń uczestników ŁGZ 2017 w zakresie zmian w bazie danych
poprzez jej aktualizację (likwidacja PPE i dodawanie nowych PPE, zmiana
danych ewidencyjnych, korekta danych pomiarowych i technicznych);
6. Doradztwo i konsultacje w zakresie aspektów organizacyjno-technicznych jak
i ekonomicznych przedsięwzięcia.

Wszystkie prace zostały wykonane z najwyższą starannością, zgodnie
z harmonogramem, rzetelnie, profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
Dzięki wsparciu firmy Media River Aleksandra Nowicka w utworzeniu Łódzkiej
Grupy Zakupowej, w wyniku przetargu na dostawę ok. 220 GWh energii elektrycznej
w 2017 roku udało się uzyskać bardzo konkurencyjną stawkę i w rezultacie
zaoszczędzić ok. 2 mln zł. w stosunku rocznym.
Wobec powyższego rekomendujemy współpracę z firmą Media River
Aleksandra Nowicka, szczególnie w procesie zakupu energii elektrycznej .
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