Nowy Targ, dnia 02.07.2014 roku
Nasz znak: MCSiR.2512.36.2014

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu Stadion im.J.Piłsudskiego ul. Kolejowa 34-400 Nowy Targ.
I. WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przy Pl. Evry 4 zaprasza
do złożenia oferty na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu Stadion im.J. Piłsudskiego ul. Kolejowa 34-400 Nowy Targ w terminie
od 15 lipca 2014r, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy dystrybucyjnej
i pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy do 30 czerwca 2015r.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.))
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
NIP: 735-001-40-12
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bartosz Ścisłowicz Dyrektor MCSiR
Katarzyna Gal – Samodzielny Referent MCSiR Nowy Targ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Stadionu im. J. Piłsudskiego
przy ul. Kolejowej w Nowym Targu od dnia od 15 lipca 2014r, nie wcześniej jednak niż od
dnia zawarcia umowy dystrybucyjnej i pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany
sprzedawcy do 30 czerwca 2015r.
2. Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń
Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów BHP
i aktualnych Polskich Norm.
3. Odbiorca energii:
1.Gmina Miasto Nowy Targ - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
2. Jeden punkt odbioru - Stadion im.J. Piłsudskiego
3.Grupa Taryfowa C11
4. Szacunkowa ilość energii ( +/- 10% ) w terminie zamówienia:
- wynosi 120 750 kWh (tj. 11 500 kWh miesięcznie)

5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ wykonawca do oferty dołączy projekt umowy, który w swoich postanowieniach będzie
zawierał warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte - do akceptacji przez
zamawiającego,
2/ z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
3/ należność wykonawcy za zużytą energię elektryczną w miesięcznych okresach
rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w
ofercie i umowie. Do wyliczonej należności wykonawca doliczy podatek VAT według
obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury,
4/ ewentualne zmiany rzeczywistego zużycia energii elektrycznej do szacowanego nie będą
skutkowały dodatkowymi kosztami dla zamawiającego,
5/ należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia
płatnikowi prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień dokonania
zapłaty przez zamawiającego,
6/ wykonawca zapewni oraz zobowiązuje się ponosi koszty bilansowania handlowego
zamawiającego. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu będzie wykonawca,
7/ energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego, co oznacza, że zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1/ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2/ oświadczenie wykonawcy o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z operatorem systemu
dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia wynosi od 15 lipca 2014r nie wcześniej jednak niż od dnia
zawarcia umowy dystrybucyjnej i pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany
sprzedawcy do 30 czerwca 2015r.
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „zakup energii elektrycznej dla
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Stadion im.J. Piłsudkiego ul.
Kolejowa 34-400 Nowy Targ do 09.07.2014 do godz. 14:00 w sekretariacie Pływalni
Miejskiej w Nowym Targu (I piętro) w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Plac Evry 4,
34 – 400 Nowy Targ, woj. małopolskie
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 1
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu............................................................................................................
E-mail....................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu...........................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

O FE RTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym
na zakup energii elektrycznej dla Stadionu im. J. Piłsudskiego przy ul. Kolejowej w Nowym
Targu podejmuję się wykonania zamówienia w pełnym zakresie.
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę..............................................…...............
w wysokości...............................................................................................zł słownie złotych:
....................................................................................................................................................
w tym obowiązujący podatek VAT.
cena ta wynika z poniższej tabeli:
Taryfa

Przewidywane
zużycie
energii
od 15.07.2014r. do
30.06.2015r. w KWh
a

b

C11

120750

Cena jednostkowa Wartość netto
energii
(b x c)
elektrycznej netto
(za 1kWh)
c

d

Wartość brutto

e

RAZEM:
Ceny jednostkowe energii powinny uwzględniać wszystkie ewentualnie stosowane przez
sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane
z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.

2. Oświadczam, że zapewniam bilansowanie handlowe zamawiającego. Podmiotem
odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu będzie wykonawca.
3. Do oferty załączam projekt umowy-do akceptacji przez zamawiającego, który w swoich
postanowieniach zawiera warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w
przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się wykonać w terminie:
- rozpoczęcie: od 15 lipca 2014r nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy
dystrybucyjnej i pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.
- zakończenie: do 30 czerwca 2015 r.
5. Przyjmuję zapisy zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
6. Oświadczam, iż niezwłocznie prześlę drogą elektroniczną, wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia oraz informacje potrzebne dla zamawiającego, jeżeli zamawiający zażąda
takiej dokumentacji.

7. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ ..........................................................

......................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy

Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

