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SCM/ZO/V/2017

Strzelin, 26.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 46
57-100 Strzelin
2. Nazwa zadania
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Strzelińskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie w okresie 12 miesięcy, zgodnie z warunkami przyłączenia opisanymi
w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego. Zamówienie obejmuje także przeprowadzenie przez
Wykonawcę procedury zmiany sprzedawcy energii do punktów poboru zgodnie z Instrukcją Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na warunkach
określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. Z 2006
r. nr 89, poz. 625 z późn. zm. ), kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Warunki stawiane Wykonawcom
1. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
3.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) oraz w
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (dotyczy Wykonawców będących właścicielami
sieci dystrybucyjnej) lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej).
5. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia – dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
6. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w
ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona
w złotych polskich.
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7. Kryteria wyboru oferty
1. Cena - 100 punktów
Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, otrzyma maksymalną liczbę
punktów; pozostali oferenci odpowiednio mniej.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
W przypadku złożenia ofert z taką samą najwyższą liczbą punktów, Wykonawcy, którzy
złożyli tożsame oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Sposób rozliczenia z Zamawiającym
Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający ustala na 60 dni.
Forma rozliczenia – przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty jak i unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny na każdym jego etapie.

8. Termin, miejsce i forma składania ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. w wersji elektronicznej na adres mailowy sekretariat@szpitalstrzelin.pl do dnia 03.11.2017
roku do godz. 12:00.
2. lub w wersji papierowej - przesyłka na adres Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul.
Wrocławska 46, 57-100 Strzelin lub osobiście w siedzibie Strzelińskiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o., w budynku Dyrekcji i Administracji w sekretariacie - I piętro pok. nr 4 do dnia
03.11.2017 roku do godz. 12:00.
9. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2017 roku do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego Strzelińskie
Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, w budynku Dyrekcji i Administracji II piętro pok. nr 8.
10. Sposób rozstrzygnięcia
Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - w terminie
nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie
podpisania umowy.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy
/pieczęć firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego p.n. „Zakup energii elektrycznej dla Strzelińskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o.”
1). Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto i brutto oferty wynoszącą W TARYFIE C22B :
Cena jednostkowa
netto [zł/kWh]
(4 miejsca po
przecinku)

Ilość energii [kWh] -12
miesięcy

Cena
jednostkowa
brutto [zł/kWh]
(4 miejsca po
przecinku)

Wartość oferty netto
[zł]
(2 miejsca po
przecinku)

Podatek VAT
[%]
(2 miejsca po
przecinku)

Wartość oferty brutto
[zł]
(2 miejsca po
przecinku)

185 300 kWh taryfa dzienna
83 500 kWh taryfa nocna
RAZEM

2). Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto i brutto oferty wynoszącą W TARYFIE C12A :
Cena jednostkowa
netto [zł/kWh]
(4 miejsca po
przecinku)

Ilość energii [kWh] -12
miesięcy

Cena
jednostkowa
brutto [zł/kWh]
(4 miejsca po
przecinku)

Wartość oferty netto
[zł]
(2 miejsca po
przecinku)

Podatek VAT
[%]
(2 miejsca po
przecinku)

Wartość oferty brutto
[zł]
(2 miejsca po
przecinku)

5 700 kWh taryfa szczyt
7 000 kWh taryfa pozaszczyt
RAZEM

Oferujemy wykonanie przedmiotu określonego w punktach 1) i 2) za całkowitą wartość:
- netto: ….............................

słownie: …..................................................................................................

- brutto: …............................

słownie: …........................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję się do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności,
jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy w przypadku konieczności
dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie szczegółowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U.
Nr 93 poz. 623, roz. 3 § 12).
3). Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
4). Termin płatności za wykonaną dostawę cząstkową ustala się na 60 dni.
5). Oświadczam, iż jako Wykonawca posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
przedmiotu zamówienia. Oświadczam, iż jako Wykonawca pozostaję związany ofertą na czas wskazany
w
zapytaniu ofertowym
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6). Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

a)

b)

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert
aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) oraz w
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych (dotyczy Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub aktualna umowa z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dotyczy
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

…...................................
Miejscowość, data
.......................................................................
(podpis i pieczątka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przyłącze nr 1
Warunki przyłączenia nr RDE54-4112-W/214005808/2281/10 z dn. 09.03.2010r.
Grupa taryfowa odbiorcy
C22B taryfa dzienna – nocna
Moc umowna
Napięcie zasilania

125 kW
0,4 kV

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego :
szafka pomiarowa na zewnątrz budynku głównego szpitala
Układ pomiarowo-rozliczeniowy:
przekładniki prądowe o przekładni 400/5 nr 01888, nr 03049, nr 03149
licznik typ ZMD405CT44.0009, 5A, 3x58/100...240/415 V, nr 94847259
oraz innych urządzeń dodatkowych: listwa Ska typ LPW 847-356/230-000.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych rozdzielnicy nN stacji transformatorowej R-4025 na wyjściu
przewodów w kierunku instalacji odbiorczej. Linia kablowa YAKXS 4x300 zasilająca rozdzielnicę z
układem pomiarowym jest własnością Zamawiającego.
Przyłącze nr 2
Grupa taryfowa odbiorcy

C12A taryfa szczyt – pozaszczyt

Moc umowna
Napięcie zasilania

38 kW
0,4 kV

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego :
szafka pomiarowa na zewnątrz budynku przychodni
Układ pomiarowo-rozliczeniowy:
licznik: bezpośredni, trójfazowy, dwustrefowy
zegar typu: mechaniczny.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.
Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej 281 500 kWh.
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