Opole, dnia 5 lutego 2018
SMA.321.1.2018
FORMULARZ OFERTY
na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu”
– poniżej 30.000 Euro netto
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Straż Miejska
ul. Reymonta 47 B
45-072 Opole
e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej
w Opolu”.
Punkty poboru energii elektrycznej stanowią załącznik nr 1 do formularza.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późniejszymi
zmianami) i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach
prawa. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne, zgodnie
z zapisami
ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także
Polskimi Normami.
Dodatkowe informacje:
1. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie
obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania
ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
elektrycznej w podanej ilości . Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
2. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów
poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w formularzu cenowym
obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii elektrycznej. Zmiana
ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zawarcia nowej umowy bądź
wypowiedzenia obecnej.
3. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg. zgrupowanych punktów poboru energii
elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego formularza. Natomiast
Zamawiający wymaga jednej faktury wraz z załącznikiem, na którym powinien być
wyszczególniony każdy punkt oddzielnie (zużycie i wartość). Zamawiający dopuszcza
wystawianie faktur elektronicznych. Faktura zawierać będzie oznaczenia:
Nabywca:
Miasto Opole
Rynek – Ratusz
45-015 Opole
NIP: 7543009977

Odbiorca faktury:
Straż Miejska w Opolu
Ul. Władysława Reymonta 47B
45-072 Opole
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia procedury skutecznej zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
5. Okres rozliczeniowy dla wszystkich punktów poboru energii to jeden miesiąc
kalendarzowy.
6. Wykaz dotychczasowych umów stanowi załącznik nr 2 do formularza.
7. Informujemy iż procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru energii
przeprowadzana będzie po raz trzeci.
8. Zamawiając niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże niezbędne informacje
potrzebne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy (np. nr licznika, grupa taryfowa,
moc itp.)
9. Wypowiedzenie obowiązujących umów spoczywa na Wykonawcy, który otrzyma
niezbędne dokumenty wraz z pełnomocnictwem.
10. Termin realizacji zadania: 01 kwiecień 2018 r. do dnia 31 marzec 2020r.
11. Warunki płatności: 21 dni od wystawienia faktury
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe: cena = 100%. Oferty
nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100, gdzie: Cn najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert, Cb -cena oferty badanej.
Ofertę, która uzyska maksymalną ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia ofert dodatkowych.
1. Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej z maksymalnie 4 miejscami
po przecinku.
2. Wartość netto, podatek VAT i wartość brutto (cenę oferty) należy podać w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich podatków obowiązujących na terenie RP,
w tym podatku VAT.
4. Cena jednostkowa energii elektrycznej może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany
w wysokości podatku VAT i podatku akcyzowego.
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia13.02.2018 r. do godz. 12.00
w jednej z niżej wymienionych form:
 pisemnej na adres Zamawiającego tj. ul. Władysława Reymonta 47B, 45-072 Opole
 w wersji elektronicznej na e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl

(pkt V wypełnia Wykonawca)
V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………
Telefon komórkowy ……………………

e – mail ……………..….………

Telefon ………………………………….

Faks …………………..………..

W odpowiedzi na ogłoszone zadanie: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży
Miejskiej w Opolu” składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zapoznałem się
z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Grupa
punktów
poboru
energii
elektryczne
j

Szacunkowe
zużycie w
okresie
obowiązywani
a umowy
[kWh]

Strefa

Cena
jednostkow
a netto
za 1 kWh

Wartość [zł]
netto
VAT

Wartość [zł]
brutto

1.

140.725
całodobowa
23%
9.032
szczytowa
23%
2.
pozaszczytowa
23.207
23%
3.
17.237
całodobowa
23%
4.
718
całodobowa
23%
5.
655
całodobowa
23%
RAZEM (cena oferty) )słownie:
…………………………………………………………………………………
1. Osoba do kontaktu z zamawiającym…………………………………………………….
tel. …………..……e-mail ……………..........................................
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 Wanda Flora pod numerem telefonu 77/40 25 100 wew. 3 w godz. 7.00-14.30
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty
są:
1. Wzór umowy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
3. Koncesja na sprzedaż energii.
…………………, dnia……………….
……………………………
podpis osoby uprawnionej
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza

Punkty poboru energii elektrycznej

Grupa
taryfowa

Grupa
przyłączeniow
a

Moc [KW]
zainstalowana

d

e

f

Szacunkowe
średnie
miesięczne
zużycie energii
elektrycznej
[kWh]
g

Szacunkowe
zużycie w
okresie
obowiązywania
umowy
[kWh]
h

Lp.

Adres punktu

Tytuł prawny
do lokalu

a
1.

b
ul. Wł. Reymonta 47 B,
45-072 Opole
ul. Niemodlińska 9,
45-710 Opole

c
Umowa
użyczenia lokalu
Umowa najmu
lokalu

C21

IV

48

całodobowa

5.863,55

140.725
9.032

V

15,42

szczytowa
pozaszczytow
a

376,33

C12A

966,95

23.207

ul. Jana Bytnara
„Rudego” 8
45-265 Opole
ul. Krakowska 39
45-075 Opole –
kamera monitoringu

Umowa najmu
lokalu

C11

V

18

całodobowa

718,20

17.237

C11

V

1

całodobowa

29,92

718

C11

V

1

całodobowa

27,30

655

2.

3.
4.

5.

ul. Katedralna 10
45-007 Opole –
kamera monitoringu

Zgoda
wspólnoty
mieszkaniowej
na montaż
kamery
Zgoda
wspólnoty
mieszkaniowej
na montaż
kamery

RAZEM

Strefa

191.574

Załącznik nr 2 do formularza

Wykaz obowiązujących umów

Okres
wypowiedzenia

Obecny
sprzedawca
energii
elektrycznej

Lp.

Adres punktu

Nr umowy

Okres
obowiązywania
umowy

a

b

c

d

e

f

h

1.

ul. Wł. Reymonta 47 B,
45-072 Opole

4/2016

01.07.2016 –
31.03.2018

brak

ENERGA
OBRÓT

Sprzedaż energii
elektrycznej

Tauron
Dystrybucja
S.A.

2.

ul. Niemodlińska 9,
45-710 Opole

4/2016

01.07.2016 –
31.03.2018

brak

ENERGA
OBRÓT

Sprzedaż energii
elektrycznej

Tauron
Dystrybucja
S.A.

4/2016

01.07.2016 –
31.03.2018

brak

ENERGA
OBRÓT

Sprzedaż energii
elektrycznej

4/2016

01.07.2016 –
31.03.2018

brak

ENERGA
OBRÓT

Sprzedaż energii
elektrycznej

4/2016

01.07.2016 –
31.03.2018

brak

ENERGA
OBRÓT

Sprzedaż energii
elektrycznej

3.
4
5.

ul. Jana Bytnara „Rudego”
8
45-265 Opole
ul. Krakowska 39
45-075 Opole – kamera
monitoringu
ul. Katedralna 10
45-007 Opole – kamera
monitoringu

Zakres
świadczonych
usług

Świadczenie
usług
dystrybucji
energii
elektrycznej

Tauron
Dystrybucja
S.A.
Tauron
Dystrybucja
S.A.
Tauron
Dystrybucja
S.A.

