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Prószków, dn. 05.10.2016 r. 

 

ZAPROSZENIE  DO  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

W  TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro) 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Prószkowie, zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na „DOSTAW Ę ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW 
W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ 
NA TERENIE GMINY D ĄBROWA I GMINY PRÓSZKÓW” 

 

I.  Zamawiający 

Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o 
Adres:  ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków 
NIP: 991-02-05-465  
REGON: 531775603 
KRS 0000134245, ZGKiM Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 1 455 003,00 zł 
Strona internetowa: www.zgkim-proszkow.pl 
Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim-proszkow.pl 
Telefon: 77 464 80 73 
Faks: 77 464 80 75 (czynny w godz. 7:00 – 14:30 od poniedziałku do piątku) 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby wymienionych 
wyżej obiektów ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie polegająca na sprzedaży przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego energii w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo 
Energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo Energetyczne, 
zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorów.  

2. Szacunkową ilość zużycia energii w okresie 12-u miesięcy oraz wykaz punktów podano 
w załączniku nr 1. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną może być większe 
lub mniejsze od podanego w załączniku nr 1. 

3. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej: 
- C11 – przepompownie ścieków w gminie Prószków + biuro i warsztaty, przepompownie 
ścieków w gminie Dąbrowa, 
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- C21 – Oczyszczalnia Ścieków Prószków. 

4. Zamawiający posiada umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą z operatorem 
systemu dystrybucyjnego – firma TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

7. Zamawiający przekaże dane w wersji elektronicznej Excel  jako rozbudowane zestawienie 
o treści podanej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zawierające potrzebne dane do 
zmiany umowy (tj. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy, numer aktualnie obowiązującej 
umowy, data zawarcia, okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, numer ewidencyjny 
PPE) oraz podpisze/prześle inne niezbędne dokumenty (np.: pełnomocnictwo do zgłoszenia 
umowy wg druku Wykonawcy (po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego), 
dokument nadania NIP i REGON, KRS). 
 
8. Aktualne umowy są rozdzielone na umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług 
dystrybucji. Procedura zmiany sprzedawcy energii nastąpi po raz kolejny. 
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony. 
Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma: PGE Obrót S.A. z siedzibą 
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, z którą zawarta jest umowa 
nr RZ/001734/2015 z dnia 12.11.2015 r. na czas określony do 31.12.2016 r. 
 
9. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na 
podstawie projektu umowy dostarczonego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

 
2. Należność za zużytą energię elektryczną będzie rozliczana osobno dla taryfy C11 

i C21, w miesięcznych okresach, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii 
elektrycznej określonej w ofercie i umowie oraz opłaty handlowej.  

 
3. Do wyliczonej należności wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej 

stawki na dzień wystawienia faktury. 
 

 
4. UWAGA!  

W związku z planowanymi zmianami administracyjnymi miasta Opole, zaistnieć 
może konieczność wyłączenia niektórych przepompowni ścieków z zakresu 
obowiązującej  umowy o dostawę energii elektrycznej.  

W chwili obecnej nie jest znany dokładny termin ewentualnych zmian. Jeśli 
wymienione niżej przepompownie nie będą obsługiwane i rozliczane 
z tytułu dostawy energii elektrycznej przez naszą Spółką, znacznie zmniejszy się 
ogólna ilość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej. 
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Lista wyodrębnionych z załącznika nr 1 przepompowni, które prawdopodobnie 
zostaną przekazane na rzecz miasta Opole. 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne roczne (szacunkowe) zużycie energii w w/w przepompowniach: 47 800 kWh. 

Ewentualne zmiany rzeczywistego zużycia energii elektrycznej (+/-) w stosunku do 
zużycia szacowanego podanego w załączniku nr 1 nie będą skutkowały dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego. 

5. Termin płatności faktury: do 14-u dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

III. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2017 r. (lub od daty obowiązywania 
umowy zawartej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu 
umowy do realizacji przez OSD jednak nie wcześniej niż od 01.01.2017 r.)  do 31.12.2017 r. 
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

-  kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawioną nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia oferty,  
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie 
obowiązywania umowy, 
- oświadczenie - załącznik nr 2, 
- oświadczenie o  posiadaniu umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego tj. TAURON Dystrybucja S.A. 
umożliwiającą dostawę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
TAURON Dystrybucja S.A. - załącznik nr 3. 
 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej 
poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
 
 

Adres dostawy energii 
Kod 
pocztowy Punkt poboru energii 

Nr 
ewidencyjny 
TAURON 

Winów, Krapkowicka 161/1 46-060 PROD_327002635697 32/0029237 
Winów, Ks. Ligudy Słup-131 46-060 PROD_327002639151 32/0029202 
Winów, Stara Droga Słup 220 46-060 PROD_327002635037 32/0029152 
Winów, Wodna słup-26 46-060 PROD_327002635327 32/0029186 
Karczów, Anny 49-120 PROD_327002654644 32/2528267 
Sławice, Rybacka 49-120 PROD_327002654994 32/2524349 
Sławice, Strażacka Słup 69 49-120 PROD_327002655175 32/2524389 
Sławice, Wiejska Słup 222 49-120 PROD_327002654824 32/2524144 
Wrzoski, Kolejowa 46-073 PROD_327002654774 32/2524388 
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4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:  
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o 
ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków 

 
i opisanej według poniższego wzoru: 
 

Oferta na zadanie pn. „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  DLA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW 
W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ 

 NA TERENIE GMINY D ĄBROWA I  GMINY PRÓSZKÓW” 
 
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym 
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
6. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana. 
 
7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 
 
9. Zamawiający wymaga, aby cena oferty brutto była podana w złotych polskich. Cena oferty 
wskazana przez Wykonawców musi obejmować wszelkie koszty  jakie będzie musiał ponieść 
Zamawiający w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia (wykonaniem umowy). 
Wykonawca jest zobowiązany wyliczyć cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym.  
Cena brutto powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
V. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków do dnia 20.10.2016 r. do godz. 
13:00  (do Sekretariatu Biura ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie).  
 
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zgkim-proszkow.pl. 
 
VI. Ocena ofert 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena ofertowa – 100% 
Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenę. 
2. W przypadku, gdy dwie oferty będą przedstawiały taką samą cenę Zamawiający wezwie 
Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej.  Oferta  dodatkowa nie może przedstawiać wyższej 
ceny niż oferta pierwotna. 
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VII. Informacje dotycz ące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zgkim-proszkow.pl. 
 
VIII. Dodatkowe informacje 
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Gerard Cebula  tel. 606 805 376. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takiej 
sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 
 
IX. Zał ączniki 
Wzór formularza ofertowego. 
Zestawienie punktów poboru energii wraz z szacunkowym zużyciem energii – załącznik nr 1. 
Oświadczenie – załącznik nr 2. 
Oświadczenie o posiadaniu umowy/promesy – załącznik nr 3. 


