
RG.38.16.2018                 Bydgoszcz, 2018-10-02 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych 

zaprasza 
 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego po nazwą: 
 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” 
 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz 

woj. kujawsko-pomorskie 

tel. (52) 322 06 06, faks (52) 322 04 26 

 

 e-mail: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl 

http://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/ 

 

 

II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Okręgowy Urząd 

Miar w Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w załączniku 

nr 5. 

 

2. Klasyfikacja zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

Kod CPV: 09.31.00.00-5 – Elektryczność, 

Kod CPV: 65.30.00.00-6 – Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej tj. sprzedaż energii 

elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej do części (punktów poboru energii - ppe), na które 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę – załącznik nr 1. 

3.2. Szacunkowe zużycie energii [kWh] w ramach zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wynosi: 79 220 [kWh]. 

3.3. Określone przez zamawiającego szacunkowe zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny, 

w celu określenia wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej 

ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania 

przez Zamawiającego innej ilości energii niż ilość szacunkowa.  

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części (ppe) w zakresie lokalizacji, grupy 

taryfowej, mocy itp. zostały przedstawione w załączniku nr 1 i załączniku nr 5. 

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej 

umowy zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość zmiany punktów ppe oraz 

zmiany zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe określonych w przedmiocie 

zamówienia. Możliwość (prawo opcji), z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać 

w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem 

uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie 

skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 

 

4. Warunki dostawy sprzedaży 

4.1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłania i dystrybucji odbywać 

się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi 

w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu 

mailto:oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
http://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/


Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017, poz. 2500) oraz 

ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 

4.2. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze, którego znajdują się miejsca dostarczenia energii 

elektrycznej.  

4.3. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy 

świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.   

4.4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. Wykonawca 

dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na 

podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych.  

4.5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej 

określonej w ofercie.  

4.6. Dla każdego ppe wymienionego w załączniku nr 1 zostaną określone warunki świadczenia usług 

kompleksowych obejmujące m.in.: lokalizację, grupę taryfowa, moc umowną, grupę 

przyłączeniową, parametry zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, oraz informacje 

o układzie pomiarowo-rozliczeniowym.  

4.7. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań 

układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy dla każdej części osobno. 

Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury dla wszystkich części (ppe), na którą 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertą z zastrzeżeniem możliwości dokonania rozliczenia 

ilości zużytej energii elektrycznej i kwoty należności dla każdego z nich osobno. 

 

5. Informacje uzupełniające: 

5.1. Wymagany termin realizacji zamówienia od CZĘŚCI 1. do CZĘŚCI 7.:    od 01.01.2019 do 

31.12.2019 r. 
5.2. Tytuł prawny do lokalu: 

Zamawiający oświadcza, że posiada dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania 

z obiektów (skarb państwa w zarządzie lub umowa najmu). 

5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur VAT drogą 

elektroniczną (e-faktury). 

5.4. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

5.5. Forma płatności:    przelew. 

5.6. Zapisy dotyczące kar umownych zgodnie z warunkami umowy. 

5.7. Korespondencje dotyczące treści Zapytania Ofertowego należy kierować na adres: 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

ul. Królowej Jadwigi 25 

85-959 Bydgoszcz 

faks: +48 (52) 322 04 26 

 

5.8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych 

z przedmiotem zamówienia i proceduralnych: 

 

Kierownik Referatu Obsługi 

Jarosław Kosmal 

nr tel. (52) 322 06 06 wew. 35. 

e-mail: rg.oum.bydgoszcz@gum.gov.pl 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

Na kopercie należy umieścić: 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 nazwę przedmiotu zapytania: 

„Oferta na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej” 

 

 

 

 



IV. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy 

ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-10-15 do 

godz. 14:00.  

 

V. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ich znaczenie oraz sposób 

oceny: 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko po jednej cenie do każdej części na dowolną 

ilość części. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Cena oferty – 100% 

Oferta z najniższą ceną może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

3. Sposób oceny oferty. 

Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: 

 

Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 100 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla 

cen poszczególnych części określonych w załączniku nr 6 według wzoru: 

 C =  (Cmin : Cx) x 100 pkt 

 gdzie: 

C         - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty (części), 

Cmin     - oznacza najniższą wartość netto obliczanej części (0,0000 [zł]), 

Cx        - oznacza wartość netto badanej oferty dla obliczanej części (0,0000 [zł]). 

 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone na część lub części określone w załączniku nr 5 temu 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom określonym w przedmiocie zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca rezygnuje ze złożenia oferty dla wybranej (-ych) części wówczas Wykonawca 

wpisuje w wersie pt.: OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)  cyfrę: „0”. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

VI. Podwykonawstwo: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu wykazu podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia 

wraz z nazwą podwykonawców, siedziby i z zakresem zamówienia powierzonego im do 

wykonania. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak 

jak za działania własne. 

 

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 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), 

zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar z siedzibą przy 

ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) oraz tel. +48 52 322 06 06; 



2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar z siedzibą w Bydgoszczy 

(kod pocztowy: 85-959) przy ul. Królowej Jadwigi 25 jest osoba pod numerem telefonu: tel. +48 

52 322 06 06 wewn. 59*. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr RG.38.16.2018 pod 

nazwą: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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 

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: 

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

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c). 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 ***; 

d). 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: 

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

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

c). 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 
** 

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 państwa członkowskiego. 

 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.  

2. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1579 z dnia 20 lipca 2017r.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

3. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem 

i otrzymanie od Państwa  oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

4. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez złożenie 

zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 



IX. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy. 

5. Załącznik nr 5 – szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części. 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO. 

 

X. Do formularza ofertowego wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1. Kopia: nadania NIP, REGON, 

2. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu 

stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy, 

3. Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie 

aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220). 

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia (polisa z dowodem dokonania opłaty). 

5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, jeżeli oferta 

nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 

6. Oświadczenie o zawarciu umowy z OSD (rozdz. II. Pkt 4.3.). 

 

                     Sporządził:  
Kierownik Referatu Obsługi 

     Jarosław Kosmal 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

DYREKTOR 

 

Ireneusz Dawidowicz 
 

Bydgoszcz, 2018-10-02 ................................................ 
      (podpis kierownika jednostki) 



Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2018) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (My) niżej podpisany (-i) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

NIP.......................................  REGON................................. TEL................................... 

KOM. …………………….  FAKS .................................. e-mail: ............................................ 

w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa przedmiotu zamówienia) 

składamy następującą ofertę: 

 

 

 

CZĘŚĆ 1. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25 

Grupa taryfowa: C11              Moc umowna: 27 kW 
  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 38 477 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 38 477 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

38 477 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 38 477 kWh      

 

 

Opłata OZE   38 477 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ 2. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy (Wydział) , ul. Jagiellońska 10 
Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 11 kW 

  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo  6 729 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 6 729 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

 6 729 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh  6 729 kWh      

 

 

Opłata OZE    6 729 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)      

 

 

CZĘŚĆ 3. Wydział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Sułkowskiego 2 
Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 36 kW 

  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 18 080 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 18 080 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

18 080 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 18 080 kWh      

 

 

Opłata OZE   18 080 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)      

 



 

CZĘŚĆ 4. Wydział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Dziewińska 13a 

Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 8 kW 
  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 2 715 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 2 715 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

2 715 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 2 715 kWh      

 

 

Opłata OZE   2 715 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)      

 

 

CZĘŚĆ 5. Wydział Zamiejscowy w Brodnicy, ul. Sądowa 10 

Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 32,5 kW 
  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 5 593 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 5 593 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

5 593 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 5 593 kWh      

 

 

Opłata OZE   5 593 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)     

 



 

CZĘŚĆ 6. Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu, ul. Grabskiego 14 

Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 15 kW 
  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 4 576 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 4 576 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

4 576 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 4 576 kWh      

 

 

Opłata OZE   4 576 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

1 punkt odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)      

 

 

CZĘŚĆ 7. Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu, ul. Rapackiego 66 

Grupa taryfowa: C11               Moc umowna: 14 kW 
  

  

Opis 
Ilość szacunkowa podana 

przez Zamawiającego 

Cena 
jednostkowa 

netto zł 

Wartość netto 
zł 

Wartość brutto zł    

 
 

 
 Sprzedaż energii 
elektrycznej zł/kWh 

Całodobowo 3 051 kWh       

  

 

Opłata za obsługę rozliczeń – zł/m-c 2 punkty odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem energia 
elektryczna  czynna 

suma energii 3 051 kWh       

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej   

 

 

Składnik zmienny stawki sieciowej – zł/kWh 
całodobowo 

3 051 kWh      

 

 

Stawka jakościowa – zł/kWh 3 051 kWh      

 

 

Opłata OZE   3 051 kWh      

 

 

Stawka opłaty przejściowej – zł/kW/miesiąc  2 punkty odbioru za 12 m-cy      

 

 

Składnik stały stawki sieciowej 
zł/kW/miesiąc 

2 punkty odbioru za 12 m-cy      

 

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/układ 
pom. 

2 punkty odbioru za 12 m-cy      

 

 

Razem dystrybucja energii elektrycznej     

 

 

OGÓŁEM (razem energia elektryczna + razem dystrybucja)     

 



 

Oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją Zapytania Ofertowego (ZO) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ZO. 

3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej 

wymienionego zamówienia. 

4. Zawarliśmy umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usług 

dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są: 

 

a) .................................................... 

b) .................................................... 

c) .................................................... 

(...) .................................................. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

 

 

 

 

 
...................................................  .........................................................................  ………………………………………………… 

         miejscowość, data         podpis Wykonawcy            Pieczęć Wykonawcy 

 



 

Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2018) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie Zapytania Ofertowego pn.: 

 

Kompleksową dostawę energii elektrycznej  
 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z dnia 20 lipca 2017r.), a mianowicie: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 
...................................................  .........................................................................  ………………………………………………… 

         miejscowość, data         podpis Wykonawcy            Pieczęć Wykonawcy 

 

 



Załącznik nr 3 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2018) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie Zapytania Ofertowego pn.: 

 

Kompleksową dostawę energii elektrycznej 
 

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z dnia 20 lipca 2017r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...................................................  .........................................................................  ………………………………………………… 

         miejscowość, data         podpis Wykonawcy            Pieczęć Wykonawcy 

 



Załącznik nr 4 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2018) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie Zapytania Ofertowego pn.: 

Kompleksową dostawę energii elektrycznej 

 

 

Oświadczam , że: 

1. cena oferty jest zgodna wymogami treści Zapytania Ofertowego, 

2. wszystkie zamówienia publiczne w ostatnich 3 latach wykonałem z należytą starannością 

i nie naraziłem zamawiającego na szkody, 

3. nie otwarto likwidacji w stosunku do mojej firmy, ani nie ogłoszono jej upadłości, 

4. upoważniam Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji. Do tych celów 

upoważniam każdą osobę publiczną, instytucje wymienione w ofercie do dostarczenia 

stosownej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu 

sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie. 

5. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przeciw 

obrotowi gospodarczemu i inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

 

 
...................................................  .........................................................................  ………………………………………………… 

         miejscowość, data         podpis Wykonawcy            Pieczęć Wykonawcy



Załącznik nr 6 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2018) 

 

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
1)

 

 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 
 

Oświadczam
2)

, iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałam(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego* w postępowaniu pod 

nazwą: 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 
 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 

______________________________ 

1)
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).  

2)
podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić). 

 

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

 

  

Oświadczam
2)

, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu* pod nazwą:  

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 
 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 



 

 

 
Załącznik nr 5 

do Zapytania Ofertowego 

(RG.38.16.2017) 

 
Dołączyć plik excel 
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych części (punktów poboru) w zakresie lokalizacji, 

grupy taryfowej, mocy itp. (załącznik nr 5 Excel) 


