ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
zakup / sprzedaż energii elektrycznej
Nr sprawy: ZP/PU/180/18
1. ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Dworcowa”
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat tel./fax. 95 739 29 50, e-mail: sekretariat@pdspzoz.pl
REGON 010656709 NIP 599-24-63-785
strona internetowa: www.pdspzoz.pl
2.

PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie prowadzone jest w procedurze poniżej 30.000 euro – bez zastosowania przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).

3.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) energii elektrycznej do budynku przy ul. Dworcowej 4
i Dworcowej 13 w Gorzowie Wlkp. oraz do budynku położonego przy ul. Żeromskiego 7 w Pile zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet nr 1 , poz. 1
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, ul. Dworcowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Numer PPE: PLENED00000590000000000306717207
nr licznika: 89171392
Moc umowna: 27kW
Taryfa: C12A
zabezpieczenie przedlicznikowe: 63A
Pakiet nr 1 poz. 2
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Numer PPE: PLENED00000590000000000564974237
nr licznika: 47961316
Moc umowna: 17kW
Taryfa: C12A
zabezpieczenie przedlicznikowe: 40A
PAKIET nr 2
Miejsce dostarczania energii - Węzeł energetyczny, Przychodnia, ul. Żeromskiego 7, 64-920 Piła
Numer PPE: PLENED00000590000000001667428515
nr licznika: 96774845
Moc umowna: 63 kW
Taryfa: C21
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2)

Zakres rzeczowy i ilościowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem określa opis
przedmiotu zamówienia zawarty w dodatku nr 2 do Zaproszenia.

3)

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

4)

Dotyczy pakietu nr 1
Zamawiający obecnie dokonuje zakupu energii elektrycznej u Sprzedawcy rezerwowego t.j. ENEA
Spółka Akcyjna, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, ponieważ umowa z Elektrociepłownią Andrychów
nie może być już realizowana.
Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego
z właściwym operatorem, t.j. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Umowa na dystrybucję energii zawarta jest na czas nieokreślony.

Dotyczy pakietu nr 2
Zamawiający obecnie dokonuje zakupu energii elektrycznej u Sprzedawcy rezerwowego t.j. ENEA
Spółka Akcyjna, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, ponieważ umowa z Elektrociepłownią Andrychów
nie może być już realizowana.
Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego
z właściwym operatorem, t.j. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Umowa na dystrybucję energii zawarta jest na czas nieokreślony.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
1.

Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie co
najmniej obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
z terminem ważność nie krótszym niż do 31.10.2021r.

2.

Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do powiadomienia obecnego
Dostawcy rezerwowego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał pisma winien zostać przekazany Zamawiającemu.

3.

Dotyczy pakietu nr 1 i 2 - Wybrany wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania
Zamawiającemu oświadczenia kierowanego do ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu o wypowiedzeniu
umowy rezerwowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej.
Pism zostanie podpisane i złożone przez Zamawiającego.
OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w zakresie 2 pakietów, o których mowa
w dodatku nr 2 do Zaproszenia.

4.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)

Dostawa energii elektrycznej przez okres:
- dotyczy pakietu nr 1 - 36 miesięcy.
- dotyczy pakietu nr 2 - 24 miesięcy.
Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.

2)
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5.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagania określone w Zaproszeniu.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY

6.

1. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w dodatku nr 2 do Zaproszenia
oraz uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym np. opłaty handlowe.
2. W cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie koszty oraz opłaty (w tym podatek
akcyzowy), związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty będzie stanowiła suma wszystkich iloczynów cen jednostkowych oraz prognozowanej ilości
zakupu energii elektrycznej (wyrażonych w kWh) dla poszczególnych grup taryfowych zawartych
w dodatku nr 2 do Zaproszenia.
4. Cena netto każdej pozycji winna być wyliczona w sposób następujący:
(przewidywana ilość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy w kWh) x (cena jedn. netto kWh)

Cena brutto każdej pozycji winna być wyliczona w sposób następujący: (cena netto) + (%VAT)
Wartość brutto zamówienia winna być sumą wszystkich cen brutto poszczególnych pozycji.
Do oceny Zamawiający przyjmuje wartość brutto całego pakietu.
Pożądane jest podanie cen jednostkowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres trwania umowy.

5.
6.
7.
8.
9.

7.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

8.

WYMAGANE DOKUMENTY
W odpowiedzi na Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1)
2)
3)
4)

5)

Oferta (wzór stanowi dodatek nr 1 do Zaproszenia)
Szczegółowa oferta cenowa (wzór stanowi dodatek nr 2 do Zaproszenia).
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja powinna być ważna co najmniej do
31.10.2021r. – poświadczona za zgodność z oryginałem.
Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć
oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię poświadczoną notarialnie (propozycja
wzoru pełnomocnictwa stanowi dodatek nr 3 do Zaproszenia).
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9.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY / ZOBOWIĄZANIA PRZED PODPISANIEM
UMOWY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty
elektronicznie - na adres e-mail podany w ofercie.
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem załączonym do treści Zaproszenia (dodatek nr 4 do
Zaproszenia).
ZOBOWIĄZANIA PO STRONIE WYKONAWCY - PRZED PODPISANIEM UMOWY.

Wykonawcy składający ofertę wspólną przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania
umowy) dostarczą Zamawiającemu umowę (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
regulującą współpracę wszystkich podmiotów występujących wspólnie.
Termin podpisania umowy Zamawiający wyznaczy w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
Miejsce podpisania umowy: SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa”, ul. Dworcowa 13 w Gorzowie Wlkp.
Dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
10. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć PISEMNIE.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu opatrzona następującym opisem:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
SEKRETARIAT
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Dworcowa”
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
„Oferta na dostawę energii elektrycznej”
Nr sprawy: ZP/PU/180/18

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE (budynek administracyjny) Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” przy ul. Dworcowej 13 w Gorzowie Wlkp.
nie później niż do dnia 28.09.2018r. do godz. 13.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w przypadku zbyt dużej liczby
zapytań kierowanych do Zamawiającego i/lub konieczności wprowadzania ewentualnych zmian.
Informacja o zmianie terminu składania ofert zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego: www.pdspzoz.pl (Zakładka: Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro).
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11. Składanie zapytań do treści Zaproszenia




Wszelkie zapytania należy kierować do dnia 21 września 2018r. w następującej formie:
faxem na numer: 95 739 29 50
lub na adres e:mail: sekretariat@pdspzoz.pl
Gorzów Wlkp., 18.09.2018r.

Zatwierdzono,
DYREKTOR
Alicja Andrzejewska

Dodatki do Zaproszenia:
1)
2)
3)
4)

Wzór formularza ofertowego;
Wzór załącznika cenowego;
Wzór pełnomocnictwa (propozycja);
Wzór umowy.
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