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............................................. 
                                                                                                                                                       pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

 

............................................................. 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 96/2019r. 

 

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza  do złożenia oferty 

na dostawę energii elektrycznej do budynków komunalnych należących do Gminy Miejskiej Ciechanów 

wykazanych w załączniku  nr 1. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę energii elektrycznej  w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.                

na potrzeby budynków komunalnych należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych                                         

w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, jednakże  określony czas 

wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowej 

umowy dystrybucyjnej.  

Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej: 

1) Ilość punktów poboru energii elektrycznej:86 punktów poboru. 

2) Szacunkowe łączne zużycie w okresie obowiązywania umowy:64822,00 kWh. 

Powyższe dane maja charakter orientacyjny, rzeczywiste zapotrzebowanie  na energie elektryczną może być 

większe lub mniejsze od podanego w załączniku nr 1. 

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). 

Zamawiający posiada umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą na czas  nieokreślony z operatorem 

systemu dystrybucyjnego. 

Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne ( Dz. U. z 2012r., poz.1059 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 09.00.00.00-3; 09.30.00.00.00-2. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia:  

Realizacja – 01.01.2020r. - 31.12.2020r. 

Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym  nie 

wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy na podstawie której dotychczasowy odbiorca kupował 

energię elektryczną. Ma to na celu zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej. 

4. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe  warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia:  tel. (023)672-23-04. 

5.  Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.  Zastrzega się możliwość swobodnego 

wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny.   

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia : 

O udzie lenie zamówienie mogą ubiegać się  Wykonawcy,  którzy spełnią następujące 

warunki:  

a)  posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami   ustawowymi, 

b)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

c)  posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują   osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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7. Dokumenty wymagane: 

W celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej  dzia łalnośc i   lub  czynności  wykonawca składa następujące dokumenty:  

a) wypełniony i podpisany formularz cenowy- załącznik nr 2, 

b) aktualną obowiązującą  koncesję na prowadzenie działalności  w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

c) zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3 

Wykonawca w  złożonej ofercie może przedstawić Zamawiającemu swój wzór umowy, który nie jest 

sprzeczny z postanowieniami wyszczególnionymi we wzorze umowy  stanowiącym załącznik nr 3 

Zapytania ofertowego. 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

e) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu 

składek ubezpieczeniowych, 

W celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada  niezb ędną wiedzę oraz doświadczenie,  

potencja ł  techniczny,  a  także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

wykonawca składa następujące  dokumenty :  

a)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług i robót o podobnym charakterze , a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem  i wartością 

usługom i robotom  stanowiącym  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości  oraz daty i miejsca 

wykonania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie  

W celu po twierdzen ia,  że wykonawca zna jduje s ię  w sy tuacj i  ekonomicznej  i  f inansowej  

zapewnia jącej  wykonanie zamówienia ,  składa następujące dokumenty :  

a)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony                               

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 

zgodność przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty  z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" 

za wyjątkiem formularza cenowego i projektu umowy, które muszą być złożone w formie oryginałów. 

8. Warunki umowy zgodne z załącznikiem nr 3 zapytania ofertowego, o miejscu i terminie podpisania umowy 

zamawiający powiadomi odrębnym pismem.  

9.  Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza cenowego. 

Cenę należy obliczyć w następujący sposób : podana wartość przewidywanego zużycia energii (kolumna B) 

należy pomnożyć przez oferowaną cenę energii całodobowej zł/1kwh (kolumna C) a następnie powiększyć o 

podatek VAT (kolumna E). Kwotę z zestawienia należy przenieść do formularza oferty. Ofertę należy 

przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, 

umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa                   

i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 96/2019r. na dostawę energii elektrycznej                 

do budynków komunalnych należących do Gminy Miejskiej Ciechanów wykazanych w załączniku  nr 1.”. 

10. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 02.12.2019 roku, do godziny 11,00 w kancelarii 

zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, 

parter. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 


