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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Ciechanowie
Spółka z o.o.
ul. Tysiąclecia 18
06-400 Ciechanów

Ciechanów, dnia 08.10.2018r.
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ZAPYTANIE O F E R T O W E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18; 06 - 400 Ciechanów
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60
e-mail: pec@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
Wpisane do KRS nr 0000134317 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X I V
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał
zakładowy 10 607 420,00 PLN
NIP 566 - 000 - 52 - 65

1.

T R Y B I K A T E G O R I A ZAMÓWIENIA
Tryb zamówienia
Kategoria zamówienia

2.

REGON 130 116 147

- zapytanie ofertowe.
- dostawa

T R Y B POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup energii elektrycznej na rok 2019.

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup energii elektrycznej na notrzeby P E C Ciechanów.
• Roczne szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 1540 MWh.

Telefon (23) 672-33-58

Fax (23) 672-21-60

e-mail: pec@pecciechanow,pl,

biuro@pecciechanow.pi

www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65
Omatrenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X I V Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NrKRS0000134317 Kapitał zakładowy 10 607420,00 zł

Energia elektryczna w grupie taryfowej B 23:

Energia elektryczna w grupie taryfowej C12b:

strefa SI

160 MWh.

- strefa S2

120 MWh,

- strefa S3

600 MWh.

- strefa T l

360 MWh,

- strefa T2 - 300 MWh.
Szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny,
służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego,
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego
szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego,
poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji
przetargowej.
Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych w obiektach, udostępnianych Sprzedawcy przez OSD na
zasadach wynikających z Generalnej Umowy Dystrybucyjnej oraz Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD
W załączniku nr 1 podano:
- wykaz punktów poboru energii (PPE);
- planowane roczne zużycie energii w poszczególnych PPE;
- symbol grupy taryfowej dla poszczególnych PPE;
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma Energa Operator S.A. z siedzibą w
Gdańsku.

5.

T E R M I N WYKONANIA ZAMÓWIENIA
0l.01.20l9r.-31.12.2019r.

6.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA O F E R T Y
1. Oferta powinna być sporz.ądzona w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 18, 06 - 400 Ciechanów,
e-mail: pec@pecctechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
w terminie do dnia 22.l0.2(ll8r. do godz. 13™

7.

T E R M I N ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związ.ania
ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z
postępowania.
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8.

KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena 100% tzn. zostanie wybrana oferta z
najniższą ceną.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia.
3. Preferowane będą oferty zawierające ceny dla poszczególnych stref poboru.

9.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.l w związku z art. 132
ust.l pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z2017r. poz. 1579 t.j.)
2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 30 dni
3. Na podstawie § 11 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.
4. Informacji w sprawie udzielą :
• - mgr inż. Andrzej Skarżyński tel. 661 469 347, od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8™ do 14™
• W sprawach formalnych - Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244 w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8™ do 14™.

10.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną
w okresie trwania umowy koncesję na obrót energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
Warunki handlowe oferty muszą uwzględniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo
energetyczne oraz aktów wykonawczych do lej ustawy i nie mogą narażać stron na
dodatkowe obciążenia i kary określone w ww. przepisach.
Sprzedawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz
Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych
przekazanych po akceptacji oferty.
Cena energii w ofercie nie powinna zawierać podatku akcyzowego [ODPROWADZAMY
SAMI[
2. Cena energii w ofercie powinna zawierać:
> koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających
z ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz inne
obowiązki nałożone na Sprzedawców energii elektrycznej wynikające z przepisów
prawa.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
> gwarancje stałej ceny w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
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> dla nowych punktów poboru będą obowiązywać stawki jak w zawartej umowie;
> brak opłat handlowych;
> formularz cenowy energii elektrycznej dla potrzeb PEC Ciechanów sporządzony na
podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT
Na podstawie oferty Odbiorca nie jest zobowiązany do planowania zapotrzebowania na
energię elektryczna w układzie dobowo-godzinowym odpowiadającego wymogom
funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.
Ceny ofertowe dotyczą energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek Odbiorcy.

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik Nr 1 - Wykaz punktów poboru energii
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy energii elektrycznej
Załącznik Nr 3 - Klauzula art. 13 RODO
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