
WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCFIRONY ROSI-IN I NASIENNICTWA

W POZNANIT]
60- l(r6 Poznari. ul. CLtrnu'nldzka 25081

tel i Nr 1/2018
RE)

l. Przedmiot zam6wienia I narwa

Sprzeda2 energii elektrycznej dla Wojew6dzkiego In
Nasiennictwa w Poznaniu oraz terenowych komrirek orga

wDA.1/1/2018

wymi enionych w zalqczniku

tgdnia aktualne orientacyjne

elrtroratu Ochrony RclSlin i
jnych

Podstawa - niniejsze postgpowanie w sprawie zam6wienia o unkowej wartoSci niZ:szej od

kwoty okreSlonej w art. 4 pkt, 8 ustawy prawo zamowr publicznych jest prowadzone

re grul acj am i Zamawiaj4ce go.

intemetow ej Zamawiaj 4cego

wienia publiczne", stanowi4c

zgodnie z Prawem Zamowrcn Publicznych orazwewngtrznym

Niniejsze zapytame ofertowe jest opublikowane na stroni

(www.piorin. gov.pllwiorin/w.ielkopolskie) w zaldadce,
jednocze6nie zaproszenie do skladania ofert przez wszystki potencj alnych Wykonawc6w

zaintere s owanych nini ej szym zapyianiem.

2. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wieni a - P rzedmiot zam6wienia obej rnuj e :

L Przedmiotem zam6wienia jest sprzedaL ener:gii el 'yctercj dla Wojew6d:zkiegcr

Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w iu i terenowych kom6rek

or ganizacy jnych ni ep o si aclaj 4cych samo dzielno Sc i fi nans o i, rnaj4cych swoje siedziby w
miejscowoSciach o statusie powiatu w granicach ad inistracyjnych wojewddztwa

wielkopolskiego, tj,: Poznarfl, Czarnk6w, KoScian, o, Nowy TomySl, Rilwicz,
Srem, W4growiec, Wolsztyn, Zlot6w, Jarocin, Kali I(q:pno, Konin, Krotoszyn,

10 kwietnia 1997r. PrawoPleszew, Slupca zgodnir: z przepisami ustawy z dni

energetyczne (Dz.U. z 20i2 r., poz. 1059 z poL, zm.), szc

zam6wienia stanowi4cyrrr zalqcznik nr I do zapyta

stanowi4cym zal1cznik nr 2 do zapytania.

6lowym opisem przedmiotu

formularzem ofertrowym

2. Szacowane zu2ycie energii elektrycznej na cele obi w Wszczegolnionych w
zalqcznlku nr 1 do zapytarta, w okresie 12 m-cy, w taryfi

nr 1, okre6la sig na 335923 kWh (calodobowa) i u

p otrzeby Zamawial qc e go .

Zamawiajqcy jednoczesni<> zaznacza, iz bedzie clokonyw zakupu energii elektrycznej
zgodnie z rzeczywistymi 1:totrzebami i wskazaniami uk pomiarowych, co ozrracza,

2e nie gwarantuje zuLycia energii elektrycznej i.r, ilo$ci ilonej w zal4czniku nr 1 i
Wykonawcy nie przysluguj4 ztego tytulu ZadneroszczenLa inarLsowe bqd?prawne.



3,

4.

Z amaw ta1 4c y n ab ywa en e r gi g elektry cznq na p otr zeby

Energia elektryczna powiinna spelniai parametry techni

ustawy Prawo energetyczne oraz rczporzqdzeniami

Polskimi Normami.

, jako odbiorca korico.wy,

z:godnie z postanowieniami

konawczymi do tej ustawy i

5 Zamawrajqcy o'6wtadcza, 2e dysponuje prawem uL

pomieszczeniami stanowii4cymi siedziby wymienionych

wskazanymi adresami a pomieszczenia i budynki s4 wy

o.

r ozlt czeniowe do sto s o wane do zmiany sprzedawcy.

Wykonawca w ramach zadanra ma obowi4zek

sprzedawcy energii elektr.lcznej z OSD.

7. Zamawrajqcy udzieli Wyl,lonawcy odpowiednich

niezbgdne dane i informacje umoZliwiaj4ce

sprzedawcy.

rozliczana wedl

wg stawki okre5

kowania

kom6rek

nictw oraz

wadzenie

przekaze wszystkie

procedury z:,mrany

nieruchomoSciiami i

oryanizacyjnych pod

w uklady pomiarowo-

ia proceduty z:miany

9.

8 Zamawrajqcy ustala maksymalny azas na przepro adz'.enie procedury zmiany

sprzedawcy: 30 dni od dnia podpisania umowy na. sp

Zamaw iaj qcemu p o udziel eniu zam6wienia, przys lugu i e

. ograniczenLa iloSci punkt6w poboru energii .vqiszczeg lniornych w zalqczniku nr 1, w
przypadku przekazanta, sprzeda?y, wynajmu obiel<tu unktu poboru energii) innemu

wtaScicielowi orcz w przypadku zamkniqcra, przeni

(punktu poboru energii), na co Wykonawca wyraZa

roszczen z tylulu zrnian iloSciowych doslarczonej

ienia lub likwidacii obiektu

zamowlenla,

. zmiany lokalizacji punkt6w poboru energii,

zmtany mocy umownych, okreSlonych w umowach us g dystrybucyjnych,

objgcia zam6wieniem nowych lokalizacj i Zamawtaj go na zasadach i warunkach

okreSlonych dla pozostalych lokalizacji.

Rozhczenia za pobran4 energig elektryczn4 odbywad E llgd4 zgodnie z okresem

przekazywania danych pr zez O SD.

Sprzedawana energia elektryczna bgdzie

elektrycznej brutto, za sprzedaZ I kWtr,

Wykonawcy.

Oplata handlowa za sprzeda| energii elektrycznej bgd

Wykonawcy.

errergii.

wo:

zgo<Ig i nie bgdzie dochodzil

enerrgii w trakcie rcalizacji

10

ll g cen jednostkowych energii

formularzu ofertowym

zgodnie ofert4
12,



13. W cenie oferty Wykonawca uwzglgdni wszystkie

zam6wienia z uwzglgdnieniem wszystkich podatk6w o

tym podatku VAT, upust(rw, rabat6w.

oszl:.y zwiqzane z realizacjq

terenie RP, w

z:ie faktura rozliczemowa

t4.

15.

tqztfiqcych na

Zmiana ceny ofertowej jest mozliwa tylko w przy ustawowei zmrany stawki

podatku akcyzowego i/lutr podatku od towar6w i uslug V

Podstaw4 dokonania rctzliczen pomigdzy stlonarni,

wystawiona przez WykorrawcE dla Zamawiajqcego, z,

wystawi eni a, platna przek:wem, na konto Wykonawcy

nem platno(ci 2I dni od daty

nafaktutze.

konawc6w.

ku

T.

16. Zamawiaj4cy nie dopuszczamozliwoSci skladania ofert c iowych.

3, Termin wykonania zamdwienia

Sprzeda? energii elektrycznej do poszczeg6lnych punkt6w ru realizowana bgdzie> przez

okres 12 --cy, nie wczesniej; jednak ni| z chwil4 pozytywn

zmlany sprzedawcy energii elektrycznej z OSD,

go przeprowadzenra prooedury

4, Wymagania formalne wobec wykonawc6w

Wymaganym jest, aby Wykomawca wykazal,Le:

L Posiada aktualn4 i wa2n4 przez okres trwania umo lconcesjg na prowadzenie

dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu energi4 ele rycz"nE, wydan4 przez Prezesa

Urzgdu Regulacji Energetyki, a takle posiada zawart4 umowg o Swiadczenie uslug

strybucyjne go dzialajqcym nadystrybucji energii elektryc2nsj z Operutorem Systemu

terenie miejscowoSci wskezanych punktow lokalizacji si ib Z,amawiaj4oego.

2. Posiada kompetencj e do pnowa dzenia okreSlonej clzialal

3, Dysponuje odpowiednimi zdolnoSciami technicznymi,

4. Znajduje sig w stabilnej sytuacji ekonomicznej ifinanso

5, Nie podlega wykluczeniu.

6. Podpisze umowg na przedmiot zam6wienia.

CtgLar Wkazanta spelnienia viv/. wymo gow le2y po stronie

izawodowej,

5. Wyfyczne dla wykonawcriw dot. przygotowania tresci

Oferta powinna zawrer ac poni:Zsze informaci e :

l) ceng za wykonanie zamou,ienia (wypelniony Fonnularz o
nastgpuj 4ce dokumenty:

erfo.wy nr 2) oraz



2) aktualnq i walnq przez okres trwania umowy

gospodarczej w zakresie obrotu energi4 elektryczn4,

Energetyki,

prowadzenie dziatralnoSci

Prezesa Urzgdu Regulacj i

, crprsuj4cej wymogi zawarte

Vy'ykonawca do akceptacji

ko

wydan4

3) oSwiadczenie Wykonawc:/ o posiadaniu zawartej umowy riwiadczenie uslug dystrybucji

energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucy gcr dzialajqcym na terenie

mi ej s cowo 5 ci wskazanych punkto w lokalizacji s i e dzib Zama aj4c,ego (zaLqczntk nr 3).

lub KRS (max 3 mies. od daty4) aktualny wypis z Centralnego Rejestru Dzial. Gospod

wystawienia),

5) 2 dokumenty poSwiadczttjqce nale?yte wykonanie lub

elektrycznej, w okresie ostatnich trzechlat przed uplywem

konywanie dostaw ,onergii

irnu skladania ofert, a jeZeh

okres prowadzenia dzialalnctsci jest kr6tszy - w tym o

minimum warlo6ci 100.000,0t1 PLN brutto rocznrekahd,a,

ie, na kwotg odpowia.daj4c4

6) wzor umowy na dostawg energii elektrycznej , zgctdny z za

zapy taniu o fe r1 o wym - d o ako ep tacl r Z amawi aj 4c e g o .

zawartymr w ninirjszym

6. Znsady wsprilpracy, kt6r,e bqd4zawarte umowtie

Zamowienie reahzowane bgdzie na podstawie umoury

w niniejszym zapytaniu ofeltowym (wzor umowy p

Zamawraj4cego). Wykonawc a zobowiqzujeLamawraJ4cego). Wykonawc a zobowiqzuje

ptzez osobg/y wymienionq/e w ofercie. Zmi

Zamawraj1cego.

i

I

7. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 
I

Oferty bgd4 najpierw poddane ocenie formal

potwierdzenie posiadania wiedzy i doSwiadcz

fpnh-i^o-..* ; ^^^L^,,,-. -t^1,--! | ptechnicznym i osobowym oraz zdolno$ci4 finansovri4 do wyKonanra zamawLenra. W tym
zakresie zamawiai}cy rezerwrje sobie prawo do spraivdzenia h infonnacji.
Zamawiaj}cy dokona nastgpnLie por6wnania i wyboru mjkolzystrriejszej of'erty. Kryterium
wyboru naj korzystniej szej ofe.ft y spelniaj 4cej wy zej opisane i formalne bedzie cena za

wykonanie przedmiotu zam6vzienia. Stosowanie matematTrcTllyoy, obliczeri przy ocenie ofert,
stanowi podstawow4 zasadE oceny ofert. Za najkorzystniejsz{ zostanie uzta.na oferta, kt6ra
uzyska najwylszq liczbg punkt6w obliczonych w oparciu o niz{j ustalone kryteria.
Kryteria oceny ofert - cena oferty I00 % obliczona wedlus



Cena oferowana minimalna brutto

Cena:

Cena badanei ofertv brutto

Uzyskana iloSi punkt6w badarnej oferty zostanie pomnozona wagg tego kryterium: 100

%. Wynik bgdzie traktowany jako wartoS6 punktowa oferty w ium cena. oferty,

Realizacja zam6wienia

iloSi punktow.

powierzona Wykonawcy, oferta uzyska najwylsza,

8, Termin i miejsce zloir,enin oferty na realizacjg rvw" lenta

Oferta powinna odpowiadai w pelni na zap54anie ofertowe, powinna okre6lai Wykonawcq

otaz wskazywa6 osobg do kontaktu - zgodnie z formula

nini ej sze go zapytania ofertowe go.

stanowi4cym zalqcznik 2 do

Oferty prosimy przesylal do 15.01.2018 r. godz. 14.00

Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 2508i, 60-166,Foznari,

faksem: 061 868-58-84 lub g-mailem da-poznan@piorin.goi,pl
I

wraz z zeskanowanymi zalqcznikami i otrzymanie jej w kazfe.j z tych form bgdzie liczone
jako spelnienie warunku dotr:zymania terminu

postgpowaniu musi zalqczyc do dokumentacj

oferty wraz z zal1cznikami, je5li nie dostarczyt

I

Dodatkowych informacji na temat zapytania o

Dzial Administracyjny, tel. 061 860-59-28, e-

i

9. Termin zwi4zania z ofert4 
|

Termin zwiqzama z ofertq - jtO dni. Bieg te

oznaczonego na skladanie ofert. Zamawiajqc

ofert4 o oznaczony okres, me dluzszy jednak

powiadomi Wykonawc 6w, ac i podejm4 d,ecyzj

I

I



10. Wykaz zal4cznikfwz

I - Szczeg6lowy opis przedmiotu

2 - Formularz ofertowy.

3 - OSwiadczenie Wvkonawcv o

OSD.

Poznan, dnia 4.01 .2018 r.

nlu umow o s ie uElug dystrybucji e. e. z


