
Brynek, dnia 30 listopada 2021 r.
Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych w Brynku
Brynek, ul. Park 4
42-690 Tworóg

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZSLiE/ZO/203/876/2021

Prosimy  o  złożenie  oferty  na  dostawę  energii  elektrycznej  na  potrzeby  Zespołu  Szkół  Leśnych
i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.  Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma TAURON Dystrybucja S.A.          
     31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a 
2.  Sprzedawcą energii jest RESPECT ENERGY S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
3.  Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu 
     Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
4.  Charakterystyka punktu poboru: 
a/  rozdzielnia  główna:  grupa  taryfowa  C21,  moc  umowna  70  kW,  prognozowany  roczny  pobór  energii
elektrycznej wynosi  około    135,0 MWh,
b/   przepompownia:   grupa  taryfowa  C11,  moc  umowna  11  kW,  prognozowany  roczny  pobór  energii
elektrycznej wynosi  około    2,0 MWh,
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną przyjęte zostało do obliczenia
     szacunkowej wartości zamówienia i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek 
     roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej 
     ilości energii elektrycznej w skali jednego roku. 

2.                       Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

1. Wykonawca będzie przekazywał w cyklach miesięcznych fakturę wraz z załącznikami 
     umożliwiającymi szczegółową analizę zużycia energii elektrycznej.
2. Wykonawca opłatę handlową uwzględni w cenie energii elektrycznej, a ponadto nie doliczy żadnych 
dodatkowych elementów do przedstawionej ceny za energię.
3. Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie będzie traktowana jako cena maksymalna 
    w okresie obowiązywania umowy tj. od 01.01.2022  do 31.12.2022 r.
8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie bieżących 
    wskazań układu pomiarowego.
9.  Oferowane  ceny  energii  mogą  ulec  zmianie w  trakcie  obowiązywania  kontraktu  jedynie  w  poniżej
wymienionych przypadkach:

1.ustawowej zmianie akcyzy ;

2.ustawowej zmianie podatku VAT;

3.wejścia w życie obowiązku pozyskiwania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 
świadectw pochodzenia wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.

2.      Warunki udziału w postępowaniu:              
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:
a) posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności 
     gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji   
     Energetyki,



b) złożą oświadczenie wykonawcy o dwuletnim doświadczeniu w obsłudze jednostek 
    budżetowych / samorządowych,
c) złożą aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony   
    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
    podwykonawcom.
4. Okres związania ofertą – 30 dni.

3.        Kryteria oceny ofert:

Kryterium Cena (koszt) – waga 100%.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną
spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia
ma ustalone standardy jakościowe.

Złożona oferta cenowa będzie zawierała cenę maksymalną obowiązującą przez okres 1 (jednego) roku tj, od
dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 w związku z czym oferent powinien mieć możliwość zapewnienia tej
ceny przez cały okres obowiązywania umowy na dostawę energii elektrycznej.

4.                      Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:
1. dane oferenta:  nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail,
2. oferowaną cenę zgodnie z załącznikiem nr 1
3. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 
    wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
4.  oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
    świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania 
    energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku   
    Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
5. odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
    upływem terminu składania ofert
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
    zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
    ofert.
7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 
    Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
    ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
    składania ofert.
8. oferta winna być przygotowana w języku polskim
9. oferta winna być opatrzona pod rygorem nieważności elektronicznym podpisem osób / osoby 
    upoważnionej do reprezentacji (jeśli osoba / osoby posiadają pełnomocnictwo należy je 
    dołączyć do niniejszej oferty)
10. oferta winna być przygotowana i przesłana w formie pliku spakowanego w formie zip i 
    zabezpieczona hasłem. Wykonawca udostępni hasło do pliku w dniu 10.12.2021 r. pomiędzy 
    godziną 10.00 a godziną 11.00 poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która będzie to hasło zawierała.

5.                     Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: sekretariat@tlbrynek.edu.pl z dopiskiem „Dostawa energii 
elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”  do dnia  10.12.2021 roku, do godz. 
10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.00 w dniu 10.12.2021 r.

mailto:dyrektor@tlbrynek.edu.pl


6.                     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym

7.                     Wymagany termin realizacji zamówienia: 

 Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
                    
8.                   Miejsce realizacji usługi:  

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, ul. Park 4, 42-690 Tworóg

9.                   Informacje:

Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest  Anna  Żaczek,  adres:  e-mail:
anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z 
Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienia zapytania ofertowego.



Załącznik nr 1

Nazwa i adres oferenta: …..................................  

….........................................................................        

REGON.................................................
NIP …...................................................                                        
nr telefonu: ….......................................
e-mali: …..............................................

OFERTA

Ja niżej podpisany  
….........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz  ....................................................
…......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  dostawę energii elektrycznej o na potrzeby  Zespołu 
Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku oferuję realizację zamówienia za:

1. Cena energii oferty*:

Wartość netto: …....................................
(słownie: …................................................)

Podatek VAT: …................zł, 
(słownie: …................................................)

Wartość brutto: …............... zł 
(słownie:......................................................)

Wartość winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w tym:
Obiekt Rodzaj 

taryfy
Moc 
umowna
[kW]

Szacunkowa
ilość energii
[kWh]

Cena 
umowna 
energii
[zł/kWh]

Wartość 
netto
[zł]

Wartość
VAT 

Wartość 
brutto
[zł]

Rozdzielnia 
główna

C21 70 135.000

Przepompownia C11 11 2.000

Łączna wartość oferty

1. Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniłem w 
cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do 
nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do udziału w 



przedmiotowym postępowaniu.
3. Oświadczam, że posiadam dwuletnie doświadczenie w obsłudze  jednostek 
budżetowych/samorządowych i przedkładam wykaz jednostek, z którymi zawarto umowę na 
dostawę energii elektrycznej.
4. Oświadczam, że posiadam:
a)   aktualną koncesję wdaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
5. Oświadczam, że zawarte istotne postanowienia i warunki umowne zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do uwzględnienia ich
w umowie.
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Nr tel/fax do kontaktu  ….......................
adres poczty elektronicznej e-mail:  ….....................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.  Załącznik  nr  2  –  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy
2.  Kopia  koncesji  na  obrót  energią  elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji
Energetyki, o której mowa w art. 32 Ustawy Prawo Energetyczne.
3.  Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualną umowę z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na 
którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż 
termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji  i  informacji  o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  ,  że  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

…..........................................., dnia …...................................... 
        miejscowość                                                                          data                                                             



Załącznik nr 2

        

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

W treści umowy należy wprowadzić następujące postanowienia:
1. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania 
przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej w skali jednego roku.

2. Wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą została określona na kwotę:  
…........................…..................................................... złotych netto

słownie  …............................................................................................. ,
 podatek VAT = …............................................
 wartość ogółem (brutto)  …..................................................................

słownie  …............................................................................................. ,
przy czym cena netto:
a) za 1 kWh energii elektrycznej  :
b) za opłatę stałą:

     3.   Oferowane ceny mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania kontraktu jedynie w 
poniżej wymienionych przypadkach:
a)  ustawowej zmianie akcyzy;
b)  ustawowej zmianie podatku VAT;
c) wejścia w życie obowiązku pozyskiwania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 
świadectw pochodzenia wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.

…..........................................., dnia …...................................... 
        miejscowość                                                                          data                                                             


		2021-11-30T13:44:39+0100
	AGNIESZKA ALEKSANDRA OHSMANN
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: AGNIESZKA ALEKSANDRA OHSMANN, PESEL: 77022600844, PZ ID: 20190321181219




