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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

Brynek, dnia 01.02.2022 r.

Rozdział I.    Nazwa i Adres Zamawiającego

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego
42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4, www.tlbrynek.edu.pl        
telefon / fax: (+48) 32 285 74 18

Adres poczty elektronicznej: sekreta  r  iat  @tlbrynek.edu.pl  
Adres strony interentowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony interentowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ
oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
godziny urzędowania: pn. - pt. 7.00 – 15.00

Rozdział II.    Tryb udzielenia zamówienia 

1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym,  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji. 
3.   Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  progów  unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
4.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94. Pzp. 

Rozdział III.    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 elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A.          
     31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a 
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.
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Prognoza służy wyłącznie  do  porównania  ofert  i  w  żadnym wypadku nie  stanowi  ze  strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. 

      6.   Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 
           a)   Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy na dostawę 
                 energii elektrycznej i będzie wykonywana na warunkach określonych  
                 w  ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716)  , 
                 przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących 
                 przepisach prawnych.
             b)  Wykonawca opłatę handlową uwzględni w cenie energii elektrycznej, a ponadto nie 
                   doliczy żadnych dodatkowych elementów do przedstawionej ceny za energię.

c)  Cena energii elektrycznej zaproponowana w ofercie będzie traktowana jako cena 
     maksymalna w okresie obowiązywania umowy tj. od 01.03.2022  do 28.02.2023 r.

             d)  Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie bieżących 
                   wskazań układu pomiarowego.
             e)  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.

       7.   Zamawiający wyraża  zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
       9.   Oczekiwany termin płatności faktury to 21 dni od daty otrzymania faktury.

                       10.   Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: 
                                  TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a 
                                  (sprzedaż z urzędu).

      11.  Oznaczenie kod CPV:  09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
      12.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
      13.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz nie dopuszcza się składania ofert
               częściowych.
      14.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
     15.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 Rozdział  IV  Termin realizacji zamówienia

1.   Termin realizacji zamówienia ustala się od 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r.
2.   Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.03.2022 r. jest skuteczne 

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału  w  postępowaniu  dotyczące  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
1.  O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie,
     licencję,  koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli Wykonawca wykaże 
     się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
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     Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej: 
    a) w zakresie obrotu energią elektryczną.
2.  Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
     zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
     o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
     gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te 
     uprawnienia są wymagane. 

Rozdział VI.     Podstawy wykluczenia 

1.  Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w przypadkach określonych
     w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2.  Dodatkowo Zamawiający wykluczy  Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
     ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
     którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
     wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 
     zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Rozdział VII.  Podmiotowe środki dowodowe

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
    kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 2 do SWZ). 
    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,     
    o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak  
    podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
    w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w  
    postępowaniu lub kryteriów selekcji. 
    Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
    zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu 
    udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz   
    odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, 
    w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu:

    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu  
    dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,    
    o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
    a) aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
        działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
    b) oświadczenie wykonawcy o dwuletnim doświadczeniu w obsłudze jednostek budżetowych / 
        samorządowych,

2) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

    a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
        tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
        konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
        częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz           
        z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej,
        niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3
        do SWZ) 
     b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i  
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       Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,   
       sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się                
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,        
o którym mowa w pkt 5, dokonuje w przypadku: 

1) Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą; 

2) Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) Innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,       
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,         
o którym mowa w pkt 5, może dokonać również notariusz. 

8. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 
oryginału.
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Rozdział VIII.   Informacje o   środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których   
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje                           
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej 

1. Informacje ogólne: 
a) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
    użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,   
   dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
    Zamawiającego, 
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na  
  ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  
 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do  
    komunikacji”, 
c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
  elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
  opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania      
  z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”, 
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
    „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”   
    wynosi 150 MB, 
e) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
    elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
    przekazania na ePUAP, 
f) Postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając            
    wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 
2. Złożenie oferty w postępowaniu: 
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

    lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

    zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 

    w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać   

    adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, 

b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

    opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym 

    zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

    https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

c) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

    zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,

    w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

    oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

    przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

    zaszyfrować, 

d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

    udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub     
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    w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

    zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, 

e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, 

f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
    „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
   udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
   użytkownika” dostępnej na miniPortalu, 
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
    w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu    
    sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów  
    elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
    publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
    i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
    innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020
    poz. 2415). 

Rozdział IX.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.     

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 
postępowaniem jest: w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur Anna Żaczek
anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl 

Rozdział XI.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do 12.03.2022 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu            
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni 

Rozdział XII.   Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) Formularz OFERTA – załącznik nr 1 do SWZ, 

3) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: 
    a) wykonawcy; 
    b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego  
        ze wspólników spółki cywilnej; 
    c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu
        spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania,
       o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

4) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ,stanowiący oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej
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5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
    Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów  
    z dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost   
    dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 
    pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do 
    reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
    W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) 
    wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
    o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do   
    oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do 
    składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w oświadczenie, z 
którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.

2. Oferta winna być sporządzona:

a) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzona 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
b) w języku polskim. 
Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-
zaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil 
zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu
gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. 

 Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu 
osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. 
Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 

3. Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do SWZ.

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz      
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.

8. Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika         
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”  
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany  
został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 11.02.2022 r. do godz. 9:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Rozdział XIV. Termin otwarcia oferty

1. Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2022 r. o godzinie 10:00.
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
    otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
    usunięciu awarii. 
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
    postępowania. 

Rozdział XV. Sposób obliczenia ceny oferty

1.  Wykonawca  winien  obliczyć  cenę  oferty  z  zastosowaniem:  szacunkowej  ilości  energii
(kWh) i ceny umownej za energię (zł/kWh) - dane zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i obliczyć zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o  informowaniu  o  cenach  towarów  i  usług,  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,
stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

3.  Ceny jednostkowe netto  określone przez  wykonawcę w Formularzu  ofertowym muszą być
wyrażone w złotych polskich z dokładnością do nie więcej niż pięć miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 

6.  Cena  oferty  winna  obejmować  wszystkie  zobowiązania,  składniki  i  koszty  związane
z wykonaniem zamówienia za wyjątkiem ewentualnych opłat za przekroczenie Mocy umownej,
opłat z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez
Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego,  oraz  innych  dodatkowych  opłat  ustalonych  w  Taryfie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, które
obowiązują zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców),
na  zasadach  wynikających  z  taryfy  Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego,  Instrukcji  Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

7. W przypadku zwolnienia z podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
dokument potwierdzający zwolnienia. 

8.  Zgodnie  z  art.  225  ust.  2  ustawy  Pzp  wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobowiązany
poinformować  zamawiającego  czy  wybór  jego  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług. 

9.  Jeżeli  złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku,  o  którym  mowa  w  pkt  8  wykonawca  ma
obowiązek:
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1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania               
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych                
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ: 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert oraz ich wagą: 
Kryterium Cena (C) 100% 
1) W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona 
zgodnie z poniższym wzorem: 
    (Cmin/Cb) x 100 = liczba punktów badanej oferty(C) 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 
Cb – cena oferty badanej; 
2) Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt w niniejszym kryterium.

3. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 
punktów C obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. 
5. Złożona  oferta  cenowa  będzie  zawierała  cenę  maksymalną  obowiązującą  przez  okres
1 (jednego) roku tj, od dnia 01.03.2022 do dnia 28.02.2023 w związku z czym oferent powinien
mieć możliwość zapewnienia tej ceny przez cały okres obowiązywania umowy na dostawę energii
elektrycznej.

Rozdział XVII.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
   577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia           
   o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
   środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
    terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
    tylko jedną ofertę.
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3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
    poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
    zamówienia na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, które 
    stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
    złożonej oferty. 

Rozdział   XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział    XIX.  Pouczenie  o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp. 

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego   
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

Rozdział XX  . Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
Prokuratura Krajowa informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, 
             Brynek Park 4, 42-690 Tworóg, e-mail: dyrektor@tlbrynek.edu.pl  .  
       2.   Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch, e-mail:biuro@protecton.pl.
       3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
             w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
       4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
            zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia          
            11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej  „ustawa Pzp”.
       5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
            okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania    
            umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
       6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
            jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem   
            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
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            danych wynikają z ustawy Pzp,
       7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
            zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
       8.   Posiada Pani/Pan:

na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2
RODO**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9.  Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie  ma zastosowania w odniesieniu do  przechowywania,  w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw

Rozdział XXI.   Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  w  powyższej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki do specyfikacji:

1. Załącznik Nr 1 do SWZ   – formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 do SWZ   –  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu  

                                               warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik Nr 3 do SWZ   – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do    
                                               grupy kapitałowej

4. Załącznik Nr 4 do SWZ   – istotne postanowienia umowy
5. Załącznik Nr 5 do SWZ   - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się                  

                                              o zamówienie

12z20



Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

     Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu,  prowadzonym  w  trybie  podstawowym  
na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn.  „Dostawa energii elektrycznej do
Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku”. 
Znak sprawy: P 2/2022  przedkładam/y niniejszą ofertę.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa 
wykonawcy/wykonawców: ...............................................................................................................

Adres 
wykonawcy/wykonawców: .................................................................................................................

NIP: ............................................................ REGON: ....................................................................

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:
(wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / e-mail)

Osoba do kontaktów

Adres korespondencyjny

Nr telefonu

Adres e-mail

CENA OFERTY:
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

    Cena za realizację przedmiotu zamówienia, wynosi brutto ………………..……..…..…… zł,

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -  zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ 

WARUNKI PŁATNOŚCI: zgodnie ze istotnymi postanowieniami umowy.

Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawcę składającego ofertę,
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

    każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki
cywilnej* oraz podmioty, na których zasoby jako wykonawca się powołujemy*. 

OŚWIADCZENIA:

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

Zapoznałem(liśmy)  się  ze  Specyfikacją  Warunków Zamówienia (w tym  ze  wzorem umowy)  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte,

Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami,

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie     o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem w  celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      Oświadczam, że posiadam dwuletnie doświadczenie w obsłudze  jednostek        
           budżetowych/samorządowych i przedkładam wykaz jednostek, z którymi zawarto  
           umowę na dostawę energii elektrycznej.

 Oświadczam, że posiadam:
           aktualną koncesję wdaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie 
           działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

W przypadku uznania mojej(naszej)  oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

Całość  zamówienia  wykonamy  siłami  własnymi  */  niżej  wymienione  części  zamówienia
powierzamy podwykonawcom */(należy podać także firmę podwykonawców):

Lp. Zakres zamówienia,  które wykonawca zamierza
powierzyć do wykonania podwykonawcom

Nazwa firmy podwykonawcy

Wykonawca jest przedsiębiorcą:**

□ mikro, 
□ małym, 
□ średnim, 
□ jednoosobowa działalność gospodarcza,
□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,
□ inny rodzaj ………………………………………………..

W celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania wskazuję, że dokumenty znajdują się 

w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć X):

□ https://prod.ceidg.gov.pl  
□ https://ems.ms.gov.pl  
□ inne: …………………..

8)   W  przypadku  wybrania  naszej  oferty  niezwłocznie  przekażemy  zamawiającemu
następujące informacje niezbędne do uzupełnienia umowy:

-  numer  rachunku bankowego,  który  widnieje  w wykazie  podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT;
- oświadczenie wykonawcy, czy jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;
- nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek;

  * niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć

UWAGA:
Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

                                                                                      Załącznik nr 2

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

Nazwa postępowania: „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 
im. St. Morawskiego w Brynku”
Numer sprawy: P 2/2022

Nazwa i adres wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE:

I. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w SWZ oraz

II. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art.  108 ust.  1
ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 punkt 4 ustawy Pzp 

wypełnione i podpisane odpowiednio przez: 
a) wykonawcę* albo;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej* albo;
d) podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu*. 
* niepotrzebne skreślić

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa
gazu ziemnego do Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku
na 2022 r.” oświadczam, co następuje:
I.     Spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu określone  przez  zamawiającego  

w SWZ.

II.1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp 

II.3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………….  ustawy  Pzp (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród
wymienionych  w  art.  108  ust.  1  pkt  1,  2,  5  lub  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  
w zakresie okoliczności, które zamawiający wskazał w SWZ). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………..

…………………………………………………………………………………………….
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w powyższych oświadczeniach  są aktualne
i zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA:
Oświadczenie  winno  zostać  sporządzone,  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio: 
a) wykonawcy; 
b) każdego ze wspólników konsorcjum;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej; 
d)  podmiotów,  na  zasoby  których  powołuje się   Wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków   udziału

w postępowaniu
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

                                                                        Załącznik nr  3

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

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
 DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa postępowania: „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 
im. St. Morawskiego w Brynku”
Numer sprawy: P 2/2022

Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

zgodnie  z  art.  108  ust.  1  pkt.  5  ustawy  z  dnia  11  września  2019 r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:

nie należę/nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, którzy złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową w niniejszym postępowaniu *)

lub

przynależę/przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, którzy złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową w niniejszym postępowaniu *)

oraz przedkładam dokument/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

UWAGA:
Oświadczenie  winno  zostać  sporządzone,  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

   Załącznik nr 4

 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez
Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy. 

W treści umowy należy wprowadzić następujące postanowienia:
.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.

.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                                 
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Specyfikacja Warunków Zamówienia

(Zn. Spr. P 2/2022) – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – na zadanie pn.
„Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 

im. St. Morawskiego w Brynku”
                       Załącznik nr 5

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

Nazwa postępowania: „Dostawa energii elektrycznej do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych 
im. St. Morawskiego w Brynku”
Numer sprawy: P 2/2022

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Stosownie  do  wymogów art.  117 ust.  4  ustawy Pzp oświadczamy,  że  dostawy wykonają
poszczególni  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie
z poniższą tabelą:

Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia

Zakres zamówienia, który będzie wykonywał
dany wykonawca wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia

UWAGA:
Oświadczenie  winno  zostać  sporządzone,  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio: 
a) wykonawcy; 
b) każdego ze wspólników konsorcjum;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej; 
d)  podmiotów,  na  zasoby  których  powołuje się   Wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków   udziału

w postępowaniu 
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