
nr sprawy CS/ZWR/1/2022 

        Szamotuły, dnia 03.02.2022 r. 

                   (miejscowość i data) 

Zamawiający : 

„Centrum Sportu Szamotuły” Sp. z o .o. 

ul. Sportowa 6, 

64-500 Szamotuły  

NIP: 7872107758 

REGON: 302592018 

KRS: 0000492565 

tel. 61 29 21 485 wew. 1 

e-mail: sekretariat@csszamotuly.pl                 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

DO NEGOCJACJI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI 

 

Działając w trybie art. 213 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129), zapraszam Państwa  

do negocjacji  warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w 

trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1) którego przedmiotem jest: „Usługa przesyłu i 

dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. w okresie od 

dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.” 

 

Numer referencyjny CS/ZWR/1/2022 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Usługa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 

na potrzeby Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. w okresie od dnia podpisania umowy do 

31.12.2022r.” 

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi złącznik nr l i 4 do zaproszenia. 

2. Oznaczenie kodu CPV - Wspólny słownik zamówień (kod i opis): 

CPV: 65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

 

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: do dnia 31.12.2022 r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz INFORMACJA O 

OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ 

ZAMAWIAJĄCEMU NAJPÓŹNIEJ WRAZ Z ZAWARCIEM UMOWY. 

 

 

Osoba przystępująca do negocjacji w imieniu Państwa firmy obowiązana będzie przesłać dokumenty 

wykazujące jej umocowanie do reprezentacji w trakcie negocjacji w wersji elektronicznej opatrzone 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumentem wykazującym jest  aktualny odpis 

KRS/CEIDG – stosownie do rejestracji oraz w przypadku pełnomocnika stosowne upoważnienie do 

reprezentowania (pełnomocnictwo) wystawione przez osoby do tego upoważnione wskazane w KRS / 

CEIDG. 

 Jednocześnie informuję, że najpóźniej wraz z zawarciem umowy zobowiązani będą Państwo 
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złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z 

postępowania (załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia, tj: 

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) Następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu: 

- Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do zaproszenia). 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE NEGOCJACJI. 

Negocjacje odbędą się w siedzibie Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. w dniu 07.02.2022 r. o godz. 

12:00.  

W przypadku, gdy wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika - powinien wylegitymować się 

pełnomocnictwem udzielonym przez wykonawcę umożliwiającym reprezentowanie w niniejszym 

postępowaniu (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii). 

 

V. PRZEDMIOT NEGOCJACJI. 

Cena za realizację zamówienia oraz zapisy istotnych postanowień umowy stanowiące załącznik nr 1,3,4 do 

zaproszenia. 

 

VI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. 

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia. 

 

VII. OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z 

WYKONAWCĄ. 

Prezes Zarządu – Rafał Krzykała tel. nr tel. 61 29 21 485 

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. 

 

Zamawiający informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Szamotuły 

Sp. z o.o. z siedzibą w 64-500 Szamotuły, ul. Sportowa 6.  

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres: ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły, przez email: sekretariat@csszamotuly.pl telefonicznie: 

061 29 214 85.  

W  Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,    z którym 

można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  oraz   

korzystania   z   praw   związanych   z   przetwarzaniem   danych   osobowych.   Z Inspektorem możecie się 

Państwo kontaktować  pod  adresem  ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły, email – sekretariat@csszamotuly.pl 

tel.: 06129 214 85. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. 

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie: 

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy     i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

b) wskazanym  w  art.  5  ust.  1  w  zw.  z   art.  6  ust.  2   ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r   .    o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach; 

2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z postępowania określonych w 

art. 108   ust.1 pkt 1, 2, 4 i art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a, b oraz pkt 3 ustawy        z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) archiwalnym 

i będą udostępniane odbiorcom danych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcom 

danych, którzy nie są upoważnieni na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi wdrażającemu 

informatyczny system budżetowy i nadzorującemu eksploatację informatycznego systemu budżetowego 

(podmiot przetwarzający). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt 

obowiązującym w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji 

danych, ograniczenia przetwarzania. 

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty 

 

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA. 

 

załącznik nr 1   - wykaz obiektów  

załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

załącznik nr 3 - istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, 

Załącznik nr 4  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 


