ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
zakup / sprzedaż energii elektrycznej
Nr sprawy: ZP.331.213.2018
1. ZAMAWIAJĄCY
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Kazimierza Wielkiego 7
66-400 Gorzów Wlkp.
REGON: 210013253, NIP: 599-25-93-996
strona internetowa: www.ratmed-gorzow.pl
e:mail (sekretariat): anna.szykula@spwspr.kylos.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.30
fax. 95 727 80 70.

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. Kazimierza
Wielkiego 7 i Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.).

2)

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

3)

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.

4)

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.

5)

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
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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 31.10.2019r.

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.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu oświadczenia
kierowanego do dostawcy rezerwowego ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu o wypowiedzeniu
dotychczasowej obowiązującej umowy rezerwowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej.
Oba pisma zostaną podpisane i złożone przez Zamawiającego.
OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

4.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)
2)

Usługa świadczona będzie przez okres: 12 miesięcy.
Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.

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 zadania (poz.1-3)
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
Zamawiający prosi aby termin związania ofertą nie był krótszy niż 14 dni od wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jest w stanie zgodzić się na krótszy termin związania ofertą,
jednakże nie mniej niż:
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 3 dni robocze (poniedziałek-piątek) w przypadku zgody Wykonawcy na projekt umowy
Zamawiającego, który został załączony do Zaproszenia
 minimum 7 dni roboczych (poniedziałek – piątek) w przypadku, gdy Wykonawca załączony do
oferty swój wzór umowy.
Jest to minimalna ilość dni, aby móc zapoznać się z treścią oferty, w tym ze wzorem umowy
Wykonawcy i ewentualnie negocjować z Wykonawcą te zapisy wzoru umowy, na które Zamawiający
nie może się zgodzić. Może się również zdarzyć tak, że złożona oferta będzie niekompletna – wówczas
Zamawiający będzie musiał mieć czas na wezwanie Wykonawcy do uzupełniania oferty.
Oczywiście Zamawiającemu zależy na jak najszybszym zakończeniu przedmiotowego postępowania
i wszelkie czynności będą dokonywane bez zbędnej zwłoki.

8.

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

1)
2)
3)
4)

5)

9.











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
31.10.2019r. – 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).

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO WZORU / PROJEKTU UMOWY WYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze innym niż załączonym do treści Zaproszenia pod
warunkiem, że zachowane zostaną kluczowe założenia / wymogi Zamawiającego, w tym m.in:
stałość cen przez okres obowiązywania umowy (z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT
oraz akcyzowego),
termin płatności do 14 dni od otrzymania faktury,
termin realizacji umowy (12 miesięcy)
3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy bez kar umownych za jej wcześniejsze rozwiązanie,
możliwość rozwiązania umowy za zgodą obu stron umowy w każdym czasie,
rozliczenia między stronami za pobraną energię elektryczną wyłącznie na podstawie odczytów licznika,
zastrzeżenie prawa, że zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowało dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktyczne zużycie ilości energii według cen
określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy,
rozliczanie należności za dostawę energii elektrycznej w miesięcznych okresach rozliczeniowych na
podstawie faktury VAT.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty swój wzór umowy na dostawę energii
elektrycznej uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w treści Zaproszenia.
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Nie dopuszcza się jednak umów, których szczegółowe warunki określa Regulamin Wykonawcy
(jako załącznik do umowy). Tym samym wszystkie postanowienia mają być zawarte w treści
samej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ws. ostatecznej wersji umowy.
Prosimy również pamiętać, że w zaproponowanej umowie nie może być klauzuli poufności umowy
z uwagi na fakt, iż wszystkie umowy o zamówienie publiczne zawarte przez naszą jednostkę są jawne
i podlegają udostępnieniu, na rzecz każdego zainteresowanego, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
10. 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) lub zgodnie ze wzorem umowy Wykonawcy załączonym do oferty. Zamawiający
zastrzega sobie prawo negocjowania zapisów umowy, na które nie będzie mógł się zgodzić.
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: SPWSPR w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie
Wlkp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

11. 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
Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
ul. Kazimierza Wielkiego7, 66-400 Gorzów Wlkp.
„Oferta na dostawę energii elektrycznej”
Nr sprawy: ZP.331.213.2018
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Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Gorzowie Wlkp. nie później niż
do dnia 16.10.2018r. do godz. 09.00.
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.ratmed-gorzow.pl (Zakładka: Zamówienia publiczne).

12. Składanie zapytań do treści Zaproszenia




Wszelkie zapytania należy kierować najpóźniej do dnia 11 października 2018r. w następującej
formie:
faxem na numer: 95 727 80 70
lub na adres e:mail (sekretariat): anna.szykula@spwspr.kylos.pl
Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl (Zakładka: Zamówienia publiczne).
Gorzów Wlkp., 09.10.2018r.

Zatwierdził,

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szmit

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

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

Strona 5 z 5

