
  

Park Narodowy „Ujście Warty         Chyrzyno, 11 grudnia 2015 r. 
Chyrzyno 1 
69-113 Górzyca 
tel. 95 752 40 16 
fax 95 752 40 16 w 16 
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 
www.pnujsciewarty.gov.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr ZO-10/2015 
dotyczy zamówienia pn.: KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCĄ DOSTAWĘ 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO BUDYNKÓW PARKU 

NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Park Narodowy „Ujście Warty" 
Chyrzyno 1 69-113 Górzyca 
NIP: 598-16-29-880, REGON: 081005974 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 

09.31.00.00-5  - Elektryczność 
   65.31.00.00-9  - Przesył energii elektrycznej 

2. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa usługa obejmującą dostawę energii 

elektrycznej i usługę dystrybucyjną do budynków Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

3. Zakres zamówienia obejmuje następujące obiekty Parku Narodowego "Ujście Warty": 

a. Dyrekcja Parku Narodowego "Ujście Warty"  w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, powiat słubicki 

b. budynek konserwator Obwodu Ochronnego Polder Północny Parku Narodowego "Ujście 

Warty"  przy ul. Świerczewskiego 4 w 66-460 Witnicy, powiat gorzowski 

4. Dane dotyczące układu zasilania: 

a. budynek w Chyrzynie: 

ADRES 69-113 Górzyca , Chyrzyno 1 

Układ 3 fazowy 

Moc umowna 27 kW 

Prognozowane 2016-2017 zużycie 
energii 

220 000 kWh  

Grupa taryfowa /aktualna/ C12a 

Zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A 

 

b. budynek wprzy ul. Świerczewskiego 1 w Witnicy 

ADRES 66-460 Witnica  ul. Świerczewskiego 4 

Układ 3 fazowy 

Moc umowna 17 kW 

Prognozowane 2016-2017 zużycie 
energii 

 54 000 kWh  

Grupa taryfowa /aktualna/ C12a 

Zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A 

 

5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 

a. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 ze 

zmianami.), 

b. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93, poz. 623), 
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c. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 

d. Regulaminie świadczenia usług dostawy energii elektrycznej danego Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii . 

7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 

będą odbywały się w okresach ustalonych przez OSD. 

8. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego 

zużycia energii powiększonych o wartość  miesięcznej opłaty  handlowej, określonych w formularzu 

cenowym Wykonawcy. 

9.  Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
10.  Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom, informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, 

należy zamieścić informację „nie dotyczy”. 
13. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia 

jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 do 31.12.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę,  

- sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim. 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do 

dnia 16.12.2015 do godziny 14:00. 
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej kopercie i zaadresowane: 

Park Narodowy „Ujście Warty” 
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca 
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 

„Oferta na kompleksową usługę obejmującą dostawa energii elektrycznej i usługę 

dystrybucyjną do budynków Parku Narodowego „Ujście Warty” – nie otwierać przed 

dniem 16.12.2015 przed godziną 14:30. 
3. Otwarcie ofert  zostanie  dokonana  w dniu  16.12.2015 o godzinie 14:30, a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, 
na stronie internetowej pod adresem www.pnujsciewarty.4bip.pl oraz każdy wykonawca zostanie 
powiadomiony e-mailem lub faksem. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pnujsciewarty4bip.pl. 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
VI. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Formularz ofertowy. 
2. kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
oferty 

3. oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 2 złożonej przez podmiot gospodarczy lub w przypadku 
złożonej oferty przez osobę fizyczną  oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. kserokopii aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. kserokopii aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy 
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiadać umowę zawartą z 
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Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
(dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). 

6. Projekt umowy. 
 
VI. OCENA OFERT 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów i ustaloną punktacją 

do 100 pkt.: 

 Cena 100% 
Ocena ofert będzie przeprowadzona na podstawie wzoru: 

Co = (Cn/Cob) x 100 pkt. 
Gdzie: 

Co – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert, 
Cob – cena oferty badanej (brutto). 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.pnujsciewarty4bip.pl oraz e-mailem lub faksem.  
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 
 
VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Roman Skudynowski  pod adresem email: 

zcadyrektora@pnujsciewarty.gov.pl oraz pod nr faksu  95 752 40 16 w 16 
 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wykaz cen na kompleksową usługę … . 
2. Wzór formularza ofertowego. 
3. Oświadczenie dla podmiotów gospodarczych 
 
 
 
 Zatwierdził: 

  

 

 Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” 

 Konrad Wypychowski 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZO-10/2015 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro 

1. Nazwa wykonawcy:................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: …………..………………………………………………..……………….......................... 

NIP …………………………………............................................................................................................ 

Regon: ……………………………….......................................................................................................... 

Telefon, fax, email:…………………………………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCĄ 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO 

BUDYNKÓW PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” składamy niniejszą ofertą: 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz w pełnym rzeczowym 

zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1. 

4. Za Cenę netto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………………..) 

5. Podatek VAT: …% wartość ………… zł (słownie zł …………………………………….………................... 

6. Cenę brutto: ………………… zł (słownie zł …..……………………………………..…………) 

7. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

8. Zamówienie wykonamy samodzielnie / zamówienie powierzymy podwykonawcom*, w następującym 

zakresie …………………………………………………………………………………………………………. . 

9. Załączniki  

a. Wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
b. kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
oferty 

c. oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego złożonej przez podmiot 
gospodarczy. 

d. kserokopii aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

e. kserokopii aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy 
Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiadać umowę zawartą z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). 

f. Projekt umowy. 
 

 

Miejscowość dnia : ………………………… 

 .......................................................................  

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

  ....................................................................  



  

pieczątka wykonawcy 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO-10/2015 
 
 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy  

  ...............................................................................................................................................................   

Adres Wykonawcy  
  ...............................................................................................................................................................   
 
Nr telefonu ........................................................ nr faxu. ..................................................................................  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

OŚWIADCZAM(Y), że: 

W postępowaniu pt.:  wykonanie materiałów informacyjnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” 

 

Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.r Prawo zamówień publicznych z tyt.: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

  

 

     .......................................................   ......................................................................  

 (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej) 

 


