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Zapytanie ofertowe

na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (typ El do komórek WloRiN
we Wrocławiu (WAD.2501.151.2021.|, Postępowanie prowadzone w trybie zapytania
ofertowego z ogloszeniem na zasadach określonych w,,Regulaminie udzielania zamówień
publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZp" z dnia 11.01 .2021, r.

! Zamawiaiacv:
Wojewódzki lnspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15_17, 50-044 Wroclaw
NIP 897-L6-70-405
REGON 93279LL58
WWW: www.piorin.sov.pl/wroclaw
e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: 7L37L84 35

!l. opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienla jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO

WYsoKoMETANOWEGo (typ E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję
do oblektów WtoRiN we Wrocławiu przez 24 mieslące. Dane dotyczące punktów
poboru, tzn. adresy poszczególnych lokalizacjl jednostek, numery punktów poboru
gazu, moce umowne, obecny oSD, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zużycie
(w 2020 r.) przedstawiono w ujęciu tabelarycznym - Załącznik nr 1.

2. Łączna przewidywana ilość kompleksowej dostawy Bazu ziemnego
wysokometanowego, przez okres 24 miesięcy, dla sześciu jednostek wynosi łącznie
w jednostkach przeliczeniowych 372788 kwh (33 976 m3).

3. Przewidywany pobór gazu ziemnego ma charakter jedynle orientacyjny i w żadnym
wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązanla do zakupu Eazu
ziemnego W podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek

roszczenie z tytułu nie pobran!a przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.

4. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z ,,Po!ska Norma PN-c-04750 Paliwa
gazowe". Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się

do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu.

5. Za jakość paliwa odpowiada operator Systemu Dystrybucyjnego (oSD) gazu zgodnie
z s 30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawle
szczególowych warunków funkcjonowanla systemu gazowego (Dz. U. z 20L8 r. poz.

1158). Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w lnstrukcji Ruchu

w
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i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (lRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki (PURE). Wobec tego lRiESD wyznacza standardy jakościowe

odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucjigazu.

6. Kod numeryczny Wspólnego Słownlka Zamówień - CPV:

09123000-7 - gaz ziemny; 65210000-8 - przesył gazu.

7. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła

dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż

i dystrybucję, dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia
w imieniu Zamawiającego wszelklch formalności związanych ze zmianą sprzedawcy
paliwa gazowego, na podstawie zawartej umowy i odrębnle udzielonego
pełnomocnictwa.

8. Zamawiający wymaga bezpłatnego: przeniesienia punktu pobory gazu, dodania bądź

rezygnacji z punktu poboru gazu ze względu na zmiany organizacyjne

Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ii. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.
12. Zamawiający oświadcza, że jako organ administracji publicznej jest zwolniony

od akcyzy za wyroby gazowe, a dostarczany gaz będzie wykorzystywany w Lo}%

na cele opałowe, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U.2020.0.722 ust.2 pkt 2).

13. Formularz oferty stanowi _ Zalącznik nr 2.

l l. Termin składania ofert: t1'.o8.2o21' r. do godz. 12:00

lV. Termin reaIizacii zamówienia:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego będzie

odbywać się od ot.o9.2o21. r. do dnia 31.08.2023 l., lecz nie wcześniej

niż po zawarciu wymaganych umów i skutecznym przeprowadzeniu procedury

zmiany sprzedawcy (jeśli zajdzle taka konieczność).

V. Termin zwiazania oferta:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu

terminu składania ofert.

Vl. lnformacie o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcaml oraz

o sposobie przekazvwania dokumentów:

1. W postępowaniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wszelkie oświadczenia,
wnioski, informacje, dokumenty i zawiadomienia oraz kompletne oferty Wykonawcy
przekazują:

J
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a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: wi-wroclaw(opiorin.gov.pl (w ,,Temacie"
przesyłanej wiadomości należy podać:,,Postępowanle WAD,2607,757,2027',

b) pocztą tradycyjną lub osobiścle na adres:
Wojewódzki lnspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego L5 / L7, 50-044 Wrocław
z dopiskiem:

dot. Postępowqnio WAD.2607.757.2027
2. Dokumenty przekazywane elektronicznie mogą być w postaci:

a) skanu (kopil podpisanego dokumentu papierowego) zapisanego w formacie PDF,

b) elektronicznego dokumentu w formacie PDF opatrzonego wewnętrznym podpisem
kwalifikowanym.

3' Dokumenty przekazywane w formie papierowej mogą być w postaci:

a) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
b)oryginału.

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pomocą
poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.

5. osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcamiw sprawie zmówienia są:

Pan Mieczysław Dynaka

kom. 604 975 658

Panl Ewa Rozbrojovó Zaremba
te!. 71 37L84 35 wew. 31

e-mall : da-wroclaw@piorin.gov.pl

Vtl.Wvkaz dokumentów i oświadczeń iakie musza zlożvć badź spełnić Wvkonawcv:

L. Posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwaml gazowymi, wydana przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa

energetycznego),

2. Posiadanej aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacj! Energetyki
(zgodna z obowiązującymi przepisam! Prawa energetycznego) jeśli Wykonawca jest

Operatorem System u Dystrybucyjnego,

3. oświadczenie WykonawcY, że posiada aktualną umowę z operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym
znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego (województwo dolnoś!ąskie),

4. Kompletna oferta musizawierać następujące dokumenty:
- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty (Zatącznik nr 2),

- Wzór umowy kompleksowej Wykonawcy (integralną częścią umowy będzie
Zatącznik nr 1 i Załącznlk nr 2), w którym określone będą wszystkie warunki
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realizacji umowy, a W szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, punkty
poboru gazu, termin realizacji, koszt jednostkowY oraz zasady rozliczeń, kary
umowne, zmiany wartości opłat regulowanych urzędowo, osoba do kontaktu
w sprawach przedmiotowej umowy, tzw. ,,opiekun umowy", a także warunki
ewentualnego rozwiązania umowy przed uptywem terminu jej obowiązywania.

Vll!. KMerium wvboru ofert oraz sposób oceniania:

1. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne w ocenie ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakośclowe.

2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą punktowo
wg następujących zasad :

Cena oferty -tOO%
Sposób obliczenia kryterium: maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100.

Liczba punktów przyznanych za oferowaną cenę będzle liczona jako iloraz ceny
najniższej do analizowanej, pomnożonej przez 100. otrzymana ilość punktów
zostanie pomnożona przez wagę kryterium (wg formuły):
ń _J? ,^ -.4 AA arl .- ł 

^^ -l_^rc-l\.Nr\.R^rvv r/ol r rvu Pl(L
gdzie: Pc - ilość punktów badanej oferty

Pru - naJnlższa cena brutto (spośród ważnych i nie odrzuconych ofert) zaoterowana
w postępowaniu

Cn - cena brutto oferty rozpatrywanej

3. llość otrzymanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
L 7z nąibarzllcłniaiczl ll'h.ń.:ac}ania nfar-}ą b+Alą a+--.,hĄ ńĄi..'.,ł--^ Żl^AA ^''-).+A...r. Lu l.9Jl\v.4yJ!. llLJJŁr{ ullrullu 4vJ!qrlt9 vlt!lq, 

^lvlo 
vltZ'ylllcl lloJWy!.5Z.q llvJL pullŃLUw,

czyli Pc.

5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że 2
Iub więcej ofert otrzyma tyle samo punktów, Zamawiający wybierze jako

najkorzystniejszą ofertę, która wpłynęła jako pierwsza do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający poprawi w tekście ofert: oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste

omyłki rachunkowe.

!X. lnne istotne warunki zamówienia:

u Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w ,,Regulamlnie udzielania
zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP" z dnia LL.IL.2O2L r.

(http://piorin.gov.plldownload/gfx /piorin/pl/defaultstronaopisowa lLL99/213lregula
m i n_zp_-_zwo I n i o n e_z_u st._pz p_- 1 1. 0 1. 202 L. pdf).

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia do to % dostaw gazu ziemnego
wysokometanowego zamówienia podstawoweBo bez konieczności przeprowadzania
kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą
Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

3) Zamawiający zawrze w czasie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

hL
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4) Zaoferowana treść umowy powinna zawlerać w szczególności:
- termin płatności 14 dni od otrzymania faktury lub 2L dni od wystawienia
dokumentu obciążeniowego przez Wykonawcę (Zamawiający preferuje
otrzymywan!e e-faktur), za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia zIecenia
przelewu w banku Zamawiającego,

- liczba okresów rozliczeniowych w roku umownym: 6,

- zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (jeśli taka występuje),
- zagwarantowanie, iż ceny jednostkowe netto za paliwo Bazowe (zł netto za 1 kWh)

nie będą wyższe niż te, które zostaną ustalone na okres ważności umowy l nie będą
podlegały zmianom z wyjątkiem zmian stawki podatku akcyzowego lub VAT,

- ceny jednostkowe netto za optatę dystrybucyjną stałą będą mogły podlegać
zmianom tylko w przypadku zmian stawek w taryfie dla usług dystrybucji paliw
gazowych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Energetyki,

- Załącznik nr L (Adresy poszczególnych lokaIizacji jednostek, numery punktów
poboru gazu, moce umowne, obecny oSD, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne
zużycie przedstawiono W ujęciu tabelarycznym) oraz Załącznik nr 2 (Formularz

oferty) stanowić będą integralną część zawartej umowy.
5) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2OL6 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy,
iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki lnspektorat ochrony
Roś|in i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Plłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
kontakt z lnspektorem Ochrony Danych - abi-wroclaw@piorin.sov.pl. tel.7L37L
84 35 wew. 31;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego
postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisóW prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy W celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego
postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami
prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego

załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
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Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmlotowym postępowaniu

lub odmową zawarcia umowy i realizacjizamówlenia.

DolnoŚląski i lnspektor
Ochrony

hną_
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