Prószków, dn. 31.10.2014 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 „DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW
W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA TERENIE 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-y 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,
- C21 – Oczyszczalnia Ścieków Prószków.
4. Zamawiający posiada umowę na dystrybucję energii elektrycznej zawartą z operatorem
systemu dystrybucyjnego – firma TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie.
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5. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2015 r. (lub od daty obowiązywania
umowy jednak nie wcześniej niż 01.01.2015 r.) do 31.12.2015 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 poczty lub
kuriera).
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej: 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 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA
TERENIE 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.

2

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 12.11.2014 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.

VII. Informacje dotyczące 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. Załączniki
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.
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