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ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została
oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i
2018) i na mocy art. 4 pkt. 8. Zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.
1. Data ogłoszenia:14-11-2018
2. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla
budynku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach
zlokalizowanego przy ulicy Kościelnej 109. dostawa energii elektrycznej odbywać
się będzie, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych
obowiązujących przepisach prawa.
4. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019- 31.12.2020.
5. Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich
świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego
zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi odrębny dokument – pod nazwą
„Załącznik nr 1 do zapytania”. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie
dostawy wynosi: 35 686 kWh / rok w taryfie C12a.
Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w
Załączniku nr 1 stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania
Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczącej
lokalizacji. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia
energii wskazanej w Załączniku nr 1),uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca
zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane ceny energii.
Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych

(np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od
Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość
energii, wskazana w Załączniku Nr 1, w szczególności spowodowanej zwiększeniem
lub zmniejszeniem ilości PPE dla danej lokalizacji, zmianą grupy taryfowej, zmianą
mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w
ramach poszczególnych PPE.
Moc umowna dla punktu odbioru wynosi łącznie 12 kW.
- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne, zgodne z zapisami
ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a
także Polskimi Normami.
- W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być
wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania
handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych. W przypadku niedotrzymania
jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później
wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Zamawiający uprawniony jest do
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy
zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy
podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane
w ofercie Wykonawcy ceny.
- Wykonawca do oferty dołączy projekt umowy, który w swoich postanowieniach
będzie zawierał warunki dotyczące przedmiotu zamówienia – do akceptacji przez
Zamawiającego.
6.Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto za wykonanie zamówienia.
6.1.Kryteria oceny:
a) cena, waga kryterium = 100%
Za najniższą cenę C min Zamawiający przydzieli 100 punktów, co przy wadze
kryterium stanowi 100 pkt. obliczeniowych.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:
najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = -------------------------------------------------------------------- x 100 punktów
cena badanej oferty brutto
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką
zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności
opisanych w pkt 5 zapytania.
6.2. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty, która
powinna zostać wyliczona zgodnie ze wzorem:

Cb= Cjb C12a szczyt x 10 256 kWh + Cjb C12a pozaszczyt x 25 430kWh
i powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej brutto wyrażone w
zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku:
- dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej C 12a w tym:
a) szczyt,
b) pozaszczytowa,
7.Dokumentacja składana przez oferenta:
- załącznik – Formularz ofertowy;
8.Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 23-11-2018 do godz. 15.00.
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
9. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać z dopiskiem: Zapytanie ofertowe
na zakup energii elektrycznej z 14.11.2018r. w wersji elektronicznej na adres:
pzdpbialobrzegi@post.pl lub faksem na numer 48 613-23-38 lub wersji papierowej na
adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109,
26-800 Białobrzegi. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna
być podpisana przez osobę upoważnioną.
Informacje dodatkowe:
- nie odsyłamy nadesłanych ofert, o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie
wszystkich, którzy złożyli oferty;
- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach zastrzega sobie prawo do
unieważnienia zamówienia w przypadku wycofania się podmiotu, do którego
skierowane zostało zapytanie lub w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa
możliwości finansowe Zleceniodawcy.
Informacji dodatkowych dot. zamówienia można zdobyć na sekretariacie PZDP w
Białobrzegach, tel. (48) 613 23 38, pzdpbialobrzegi@post.pl
Załączniki do zapytania:
Załączniki nr 1 –Wykaz obiektu
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z 14.11.2018r.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ( kWh) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach

L.p.

1.

Nabywca

Ulica/miejsce

Nr

Powiatowy
Zarząd Dróg
Publicznych
w Białobrzegach

Ul. Kościelna

109

Kod Miejscowość

26800

Białobrzegi

Numer
licznika

00248865

Taryfa

Moc
umowna

C12a

12

Strefa
szczytowa

10 256

Strefa
pozaszczyt

25 430

suma
szacowanego
zużycia

35 686

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z 14.11.2018r.

FORMULARZ OFERTOWY

…..................................................
/miejscowość i data/
…..................................................
….................................................
….................................................
/nazwa i adres Oferenta/
Powiaty Zarząd Dróg Publicznych
w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi
ul. Kościelna 109

OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej z 14.11.2018
dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę energii elektrycznej czynnej dla budynku
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach zlokalizowanego przy ulicy
Kościelnej 109, 26-800 Białobrzegi zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym oświadczamy, iż:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 5 zapytania
ofertowego, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za wynagrodzeniem w następującej
wysokości:
wartość brutto: ……………………………………………………………… *
słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
UWAGA! Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wzoru wskazanego w pkt 6
zapytania ofertowego oraz zaoferowanych poniżej przez Wykonawcę cen
jednostkowych energii elektrycznej brutto:
Lp. Grupa taryfowa
Cena jednostkowa
brutto/kWh
1
2
3
1
dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie
taryfowej C-12a - szczyt
……………………….. zł
2
dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie
taryfowej C-12a - pozaszczytowa
………………………….zł

2. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności będącej
przedmiotem zamówienia.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia
2020r.
7. Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8. Oświadczamy, że:
a. posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z
Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie
usług sprzedaży energii elektrycznej czynnej na obszarze działania właściwym
terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna nr
………………………………..................................... z dnia ............................zawartą
na okres …............................................... ** lub
b. zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży
energii elektrycznej czynnej z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucji - PGE
Dystrybucja S.A., umożliwiającą świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej
czynnej na obszarze działania właściwym terenowo dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Skarżysko Kamienna **
9. Osoba wyznaczona do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

…………………………………
Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

