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E DO SKLADANIA OFERT Nr 7/2019

i enengii elektrycznej dla Wojew6dzkiego Inslektoratu Ochrony RoSlin
nictwa w Poznaniu oraz tere4owych kom6rek organizacyjnych

Podstaw{ - nirriejsze postgpowanie vy sprawie zamowier]ia o szacunkowej wartoSci ni:Zszej odPodstawfl - nirriejsze postgpowanie vy sprawie zamowierl,ia o szacunkowej wartoSci ni:Zsze.j od

kwoty o|<reSlonej w art. 4 pkt. $ rlstawy Prawo zambwien publicznych jest provradzone

Sprzed
i Nasie

(www.piprin.g,cv.pllwiorin/wielkopofskte) w zaklad.ce ,,zam6wrenia publiezne", stanowi4c

2. Opis przedmiotu zam6wienia

nr 1, okrefla sig tn 321425 kWh (calodobowa) i uwzglgdnia aktr.ralne orierLl.acyjne

potrz$by Zamawraj qc e go .

zgodnie f Prau,em ZamowiertPubfc{nyc h oraz*.*ngtrL.rymi regulacjami Zamawiaj4aego.

Niniejsz{ zapyfvllls ofeftowe jesf opublikowane na {tronie internetowej Zanawief4cego

jednocze$nre zaproszenie do skladailia ofert przez wszJ,stkich potencjalnych Wykonawc6w

zainterespwanych ninioj szym zapytafriem.

granicaclr administracyjnych wojewr5dztwa

, Ko5ciajr, Leszno, Nowy TomySl, Il.awicz,

Jarocin, Kalisz, Kgpno, Konin, Krotoszyn,

na celo obiekt6w wyszlczeg6lnionych w

ffi-c,y, w {aryfach wymieniony ch u, zal,4cznrku



prawem uzytkowania nienrchomoSciami i

wymienio[rych kom6rek organizacyjnych pod

udynki s{ wyposazone w uklrady pomiarowo-

edawcy.

owi4zek przeprowadzenta procedury',zmiany

dni r:h p elnom o cn rctw or az pr z:sku2e w s zy stki e

rapce pfzeprowadzenie procedury:zmiany

s n.a prjzeprowadzenie procedury :zmiany

wy na splzeda? energii.

, przryslugiuje prawo:

ergii wysfczeg6lnionych w zu:lqczniku nr 1, w

najmu obiektu (punktu poboru enelgii) innemu

iqcia, przeniesienia lub likwidacji obiektu

v'rca fira?a zgodE i nie bgdzie do,;hodzil

h dostardzonej energii w trakcie rr>alizacji

ii.

urnowaQh uslug dystrybucyjnych,

cji Zamafurajqcego na zasetda.ch i warunkach

zn4 odblwai sig bgdq zgotlnie z o.kresem

rozliczand, wedlug cen jednos'tkouych energii

g stawki okreSlonej w forrnularzu ofertowym

12. Opta



13. W

15. Pods

vvy

lvyst

Zam

nie oferty Wykonawca r,vszystkie koszty zwiqzane z re:alizacjq

podatk6w obowi4zuj4cych na telenie RP, w

t4

tym

Zmi ceny oferlowej jest mpzliwa tylko w pizypadku ustawowej zmiany stawki

rs VAT.

16.

u akcyzowego i/lub podAtku od towar6w i uslug

wQ dokonania rczhczpil pomigdzy strondmi, bgdzie faktrurel rozlic:zeniowa

wionir przez Wykonawc d, dla Zamawiaj4cego, z terminem platnoSci 2l dni od daty

wienia, platnaprzelewern, da k, rla konto Wykonawry wskazane nafaktw:ze.

og6w lezy portroJri. wykonawc6w.

3. Ter

Sprzed

okres 1

pozyty

4. Wyniaganiia formalne wobec rSkonawc6w

Wy-ueuflm jr;st, aby V/ykonawcE vpka zal, ze:

1, Posiql1a ahualn4 i wahnq pyzl,Pz okres trurania umowy koncesjg na prrevys.d2snlt

dziatdlnoSci gospodarczej w zqklesie obrotu enersil elektrycznL, wydan4 przezf,rezesa

Urzgdu Regulacji Energetyki, d,, takze posiada zal,Nartq umowg o $wiadc:zenit: uslug

em Systelnu Dystrybucyjnego dziaLajqcym na

I okalizacj i si e dzib Zamawiai qce go .

j dzialalnoSci zawo dowej,

znymi.

nej iLfinadsowej.

wania trd5ci oferty

ny Formul]arz oferiowy - z*.l4cznik nr-2) oraz

wiaj4cy nie dopusz 
"tu^[zii*oSci 

skladania ofprt czgsciowych.

in wykonania zam6wierf ia

enerp5ii elektrycznej do po$zczeg6lnych punkt{w odbioru realizowan a ltgdzie przez

m-cv (1 styczef - 31 gfudzieri 2020 r.), f,rie wczesniej jednak niz z chwil4

o przeprowadzeniapropepury zmiany sprzedirwcy energii elektryoznej z oSD.



2) ak t waLn4 przez okreE

g
b

E

4) akI

wystawi

s)2 menty poSwiadczaj4ce

kqncesjg na prowadze'nie dzialalnoSci

wypanq przez Prezesa flrzgdu Regulacji

rwanla umo\,\,y

14 elektryczn.q,

ie Wykonawcy o p<irsfrfuAuni, zawartejrTony o Swiadczenie uslug dystrybucji

lektrycznej z operatorgn\ Systemu Dystrl,jbucyjnego dzialajqc:ym na terenie

y lokalizacji siedzib ZVmawiajqcego (zal,qc:znik nr 3),

f.ejestru Dzial. Gospodarczej lub KRS (ma>r 3 nries. c

mleJSCO i wskazanych punkt6vy lokalizacji siedzi

ny wypis z Ce;ntralnego Rejestru Dzial. Gospo{arczej lub KRS (ma>r 3 nries. od daty

nple?yte wykonanie lub wykonywanie dostaw energii

okres

minim

ele j, w okresie ostatnich ilzech lat przed, uptyi/gem ter inu skladania ofert, a jeaeli

wadz,enra dzialalnofici jpst kr6tszy - w tyrrl okresie, na kwntg odpowiadaj4c4

wartoSci 100.000,00 PLNI brutto roczniektzd4,

6) wzor umowy na dostawE energ{i 
TleftrVcznej, 

,'godrJ, z zapisami zawafiymiu,niniejszym

umowy pisemnej, opisuj4cej ,wymogi z:awar1s

ovi'y prTedstawi Wykonawca do akc;eptacji

1'amawrll4cego). Wykonawca zopowiazuje sig do wykonania zamowienia bezporirednio

przez ostrbg/y wymienionq/e w ofprpie; Zmrany w tym zakresie wymaga.jE pisemnej zgody

Zamawidiaces.o.

7. Proctrs i kryteria wyboru Wyfopaycy

Oferty b{:d4 nzqjpierw poddane ocdn{e formalnej - ze fizglEdu na: kompletnoSi ofefl:y oraz

nia, dysponowania odpowiedrrim potencjalem

iow4 do wykonania zam6wierfa. \M tym

rawdfenia podanych inforrnacj i.

wyboru frajkorzystniejszej ofbrty, Kryterium

Zej opisane warunki formalnr; bE<lzie c:ena za

e matemritycznych obliczeri przy ocenie ofert,

ajkorzyst$iejszq zostanie uznana c'fefia, kt6ra

w oparciu o ntzej ustalone kryteria.

Krytena oceny ot'ert - cena oferty r90t% obliczona wedhlg wzoru:



Cena ofeiowana minimalna brutto

Cena : -------------+-_-r-r---------- -------f ------------ x

Cena badanei oferty brutto

Realizac]iia zarn6wienia. zostanie porf ielzona Wyl.lonau/cy, kt6rego oferta u:zyska najwylszq

iloSi purikt6w,

8. Terrfrin i rniejsce zloLenia ofeyfy nra realizacje **] zam6wienia

anie ofeftowe, powinna okrerila6 Wylionawcg

z formlrlarzem stanowi4cym zalqcznik 2 do

z" 15.00

o,jew6dzki Inspektorat Or:hrony Ro5lin

25;08, 60-166 Poznafr,

an@piorin.gov.pl

anie jej w kazdej z tych forrn bgdzie liczone

zlcthenia oferty. Wykonawca wytrrany w tym

i przed podpisaniem umc,wy pisermn4 wersjg

jej wcze{niej.

rtowego udziela:

ail: da-|oznan@piorin. gov .pl

Uzys

%.wv k bgdzie traktowany jako whrtoSc punktorva ofdrty w kryterium cena oferty.

Termin l:wiqzania z of'ertq - 30 dpij Bieg terminv rozf,oczyna sig wraz z. uplyvrem l.erminu

oznaczottego na skladanie ofert. ,,z{mqwnjqcy rroze firzedtuiq,(, l,\rym6EI t,ermin zwiqzania

ofert4 olpznaczony okres, nie dluzsly jednak niz kolejrlejrle 30 dni. O fakcie t),m Z,amzrwiajqcy

powiadoln i Wykonawc6w, a ci poSejmq decyzjg, czy przedlu?ajEwahnoSi ofr:rty.



10. Wy

1-
.\z.-

3-

zczeg6Lowy opis przedmi

ularz ofertowy.

iwiaclczenie Wykonawc

OSD.

ia77 vrzelnia2}I9 r.

Swiadczenie uslug dystq'6us.11 .. ..

ZpowaZaniern


