Szamotuły, 8.11.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
PONIŻEJ 30 000 EURO
NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. ul. Sportowa 6, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie :
„ Zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla potrzeb obiektów administrowanych przez Centrum Sportu
Szamotuły Sp. z o.o.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej według grup taryfowych i mocy umownych
zawiera Załącznik nr 1.
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncesję lub inne zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydane przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetycznej.
- Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem oferty wykazał się
wykonaniem zamówień na sprzedaż energii elektrycznej. W przypadku prowadzenia działalności krótszej
niż dwa lata przedłożenia zaświadczenia o zrealizowaniu w tym okresie zamówienia o wartości minimalnej
100.000,00 zł.
- Wykazanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
- Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
- Przedłożenie oświadczenia o nie zaleganiu z opłaceniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed data złożenia oferty.
- Przedłożenie oświadczenia o nie zaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert : najniższa cena
Łączna ilość PPE wynosi 2, z czego :
- szacunkowe roczne zużycie – 450 000 kWh
- planowana data rozpoczęcia sprzedaży – 1.01.2022 roku
UWAGA :
Przedstawione na formularzu ( Załącznik nr 1 ) orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej dla punktu
PPE nie może być podstawą naliczania kosztów za dostawę energii elektrycznej. CCS Sp. z o.o. zastrzega

sobie, że podstawą rozliczenia z tytułu zużycia energii elektrycznej na poszczególnych punktach PPE
będzie wskazanie zużycia energii elektrycznej w oparciu o rzeczywisty odczyt uzyskany z układów
rozliczeniowo – pomiarowych zabudowanych na tych punktach.
Zamawiający informuje, że posiada umowy rozdzielone, odrębnie na dystrybucję i sprzedaż.
Obecna umowa sprzedaży energii elektrycznej jest zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2021
roku. Obecna umowa dystrybucji została zawarta na czas nieokreślony. Zmiana sprzedawcy
energii nie wymaga zmiany umowy dystrybucji, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie
sprzedaży.
Uwaga !
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji przed podpisaniem umowy z Wykonawcą!
- Termin realizacji zamówienia 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Należy wypełnić następujące druki :
- Formularz cenowy (Załącznik nr 2)
- Oferta (Załącznik nr 3)
- Wykaz zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 4)
Oferty można składać : osobiście lub pocztą do dnia 23 listopada 2021 r. do godziny 8.00 w siedzibie
Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., 64-500 Szamotuły, ul. Sportowa 6 ( w przypadku drogi pocztowej
liczy się data wpływu do Zamawiającego )
W razie pytań odnośnie prowadzonego postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie
zaproszenia do składania ofert na zakup energii elektrycznej dla CSS Sp. z o.o. odpowiedzi udzieli
Prezes Spółki Pan Rafał Krzykała: r.krzykala@csszamotuly.pl
Pytania i odpowiedzi mogą być przesyłane tylko drogą mailową bądź tradycyjnie.
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