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Nr postępowania Og/11/18

Racibórz, dnia 12.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O wartości szacunkowej z przedziału od 10 000 do 30 000 euro
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77, fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e- mail : sekretariat@pk-raciborz.pl
zaprasza do złożenia oferty cenowej, dotyczącej realizacji:
DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU
2.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w
Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 350 MWh.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do Instrukcji
dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, oraz Formularzu cenowym
załącznik Nr 3.
3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 09310000-5
CPV 09300000-2
CPV 65300000-6

ELEKTRYCZNOŚĆ
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

4. Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z póż. zm.).
Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi
obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo
energetyczne oraz taryfie dla Usług Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii
Elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w
terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch
sieciowy w systemie dystrybucyjnym, elektroenergetycznym, odpowiedzialnym za
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację
konserwację remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z
innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji
na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zapewni Wykonawcy świadczenie usług
dystrybucji na rzecz Zamawiającego.
6. Tytuł prawny Zamawiającego do korzystania z obiektów:
- ul. Opawska 90 – Umowa najmu lokalu Nr 394/OGM/2012 z dnia 14.11.2012r.
- pl. Dominikański 2 – Umowa na administrowanie Nr 52 z dnia 17.06.2013r.
- pl. Dominikański – Umowa na administrowanie Nr 52 z dnia 17.06.2013r.
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- ul. Komunalna 9 – Własność PK Sp. z o.o.
- ul. Adamczyka – Własność PK Sp. z o.o.
7. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców.
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części zadania podwykonawcom
Zamawiający będzie wymagał wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom..
8. Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań
proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz.
9. Wykonawca zastosuje materiały i technologie przyjazne dla środowiska.
3. Części zamówienia.
Zamówienie zostało podzielone na niezależne części:
1. Dostawa energii elektrycznej
2. Świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
4. Termin realizacji zamówienia
1. Wymagany termin wykonania umowy: 12 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia
świadczenia usług 01.01.2019 r.
2. Podanie w ofercie terminu innego od wymaganego powoduje odrzucenie oferty
5. Istotne warunki zamówienia
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, tj.
posiadania koncesji na obrót energią elektryczną, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
2. Do wykonania zadania wymagana jest wiedza, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w
zakresie przedmiotu zamówienia, oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób obliczenia ceny :
1. Cena = 100%
Sposób obliczenia ceny w kryterium cena:
Cena = a/b x 100 pkt
gdzie:
a – najniższa cena oferty brutto
b- cena brutto oferty rozpatrywanej
2. Ocena oferty wyrażona jest w punktach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która
uzyska największą ilość punktów
7. Sposób przygotowania oferty :
1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony szczegółowo formularz oferty stanowiący załącznik nr 2
- Wypełniony szczegółowo formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3
- Wypełnione szczegółowo oświadczenie stanowiące załącznik nr 4
UWAGA
- dokumenty składane przez Wykonawcę, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
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- złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy z dnia
6.06.1997 roku – Kodeks Karny Dz. U. z 1997 roku, nr 88, poz553 z póż. zm.).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelnym pismem zgodnie z załączonym wzorem –
Formularz ofertowy i cenowy (załączniki nr 2 i 3)
3. W ofercie należy podać wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto za realizację
każdej części zamówienia, zawierającą wszystkie koszty realizacji zamówienia.
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie PLN.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
7. Oferta może być złożona na jedną część zamówienia lub na obie części łącznie.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/-ych ofertę.
10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
Oferta na realizację zadania pn.:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
W RACIBORZU

Nie otwierać przed 20.12.2018r. godz. 12:30
11. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku
stosowne pełnomocnictwo należy również dołączyć do oferty)
8. Miejsce i termin składania oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego :
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, sekretariat pok. Nr 7
- Ofertę należy składać do dnia 20.12.2018r. do godz 12:00
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2018r. o godz 12:30 w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 11
9. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:
Imię i nazwisko
Janusz Jokisz

Stanisław Magdoń

Tel.
GSM
Fax
E-mail
Tel.
GSM
Fax
E-mail

Dane kontaktowe
32 415 3577 wew. 154
600 403 184
32 419 07 17
zm@pk-raciborz.pl
32 415 35 77 wew.148
502 145 843
32 419 07 17
zampubl@pk-raciborz.pl

10. Pozostałe informacje:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza faxem ich otrzymanie. Dowód transmisji danych
oznacza, że adresat otrzymał korespondencję faxem/pocztą elektroniczną w momencie jej
przekazania przez nadawcę, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie faxu Wykonawcy bądź
serwera poczty elektronicznej
2. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie umowy z oferentem który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konse3kwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z
wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego.
8. W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie podpisania umowy
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Oferentowi.
12. Decyduje data i godzina wpłynięcia do kancelarii Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia kierując swoje
zapytanie na piśmie, faxem lub elektroniczną do Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana Wykonawcom zaproszonym do składania
ofert.
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna RODO

Zatwierdził :
...............................................

