Ogłoszenie o konkursie ofert
pn. ” Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
(sprzedaż i dystrybucja) dla obiektu kotłowni w Ozimku, Pl. Wolności 8”
Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na
rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
I.

II.

Nazwa oraz adres zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Antoniowie
Ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek
Tryb udzielenia zamówienia
Konkurs ofert

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E przy
ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, do instalacji znajdującej się w kotłowni zlokalizowanej w
Ozimku, pl. Wolności 1.
Dostarczenie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w
szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z poźń. zm. i rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy).
Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego
w okresie od dnia 15.04.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. 250 000 m3 co stanowi w jednostkach
energii (przy zastosowaniu współczynnika konwersji równego 11) ilość 2 750 000 kWh.
Prognozowane zużycie paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący
porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich formalności
wynikających z konieczności przeniesienia obowiązków dostawcy gazu i podłączenia istniejącej
instalacji odbiorczej Zamawiającego w terminie umożliwiającym zawarcie umowy.
Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie za
rzeczywistą ilość pobranego gazu na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego będącego
własnością zamawiającego i zabudowanego w punkcie odbioru gazu, wg cen jednostkowych
wynikających z obowiązującej taryfy i faktur wystawionych przez Wykonawcę w cyklach
przewidywanych przez obowiązującą taryfę z terminem płatności 14 dni.
Gaz ziemny zużywany będzie na potrzeby wytwarzania ciepła przez Przedsiębiorstwo
energetyczne sprzedające ciepło odbiorcom końcowym o mocy zamówionej przez tych odbiorców
powyżej 5 MW.
Cena oferty winna być obliczona zgodnie z proponowaną ceną jednostkową paliwa gazowego
niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem opłaty abonamentowej za
okres 6 miesięcy.

IV.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: nie wcześniej niż od dnia 15.04. 2017 r. do 30.09.2017 r. z możliwością
przedłużenia o kolejny miesiąc, Rozpoczęcie i zakończenie dostawy po otrzymaniu dyspozycji
Zamawiającego.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz
dołączyć następujące dokumenty:
1.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, iż w stosunku do
Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.
3.
4.

aktualną koncesję na potwierdzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
podpisane porozumienie lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (PSG Sp. z o.o.) na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do obiektu Zamawiającego;
projekt umowy kompleksowej na dostawę gazu.
Wszystkie dokumenty dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę ( osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Kolczyński,
tel/fax: 77 4026650 lub e-mail: a_kolczynski@)pgkim.ozimek.pl.
2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Adres Zamawiającego podany został w części I ogłoszenia,
faks oraz adres elektroniczny w części VI pkt. 1.

VII.

Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

VIII.

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta winna być sporządzona:
a) w języku polskim;
b) pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;
2. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę. Oznacza to,
że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo),
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy
składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
3. Oferta winna być złożona zgodnie z formularzem oferty. Cena podana w ofercie winna zawierać
wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia.
4. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

IX.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta na dostawę gazu ziemnego do kotłowni Pl. Wolności 8 w Ozimku
2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem
poczty lub kuriera w siedzibie zamawiającego ( jak w pkt. I) – sekretariat do dnia 20.02.2017 r. do
godz. 10.00
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie
z ww. opisem.
4. Nie przewiduje się komisyjnego otwarcia ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, oraz uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
6. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyborze, bądź odrzuceniu oferty w terminie do dnia
28.02.2017 r. pisemnie za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

X.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w
języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy proszeni są o staranne i czytelne wypełnienie formularza oferty.

Antoniów, 18 stycznia 2017 r.
Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie
/-/ mgr inż. Mirosław Wiciak

Formularz ofertowy
na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do kotłowni PGKiM Sp. zo.o. w Ozimku

Składający ofertę:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Składniki opłaty

Szacunkowa ilość podana
w celu wyliczenia ceny oferty

Cena jednostkowa
netto w zł

Wartość netto w zł

1

2

3

4

Paliwo gazowe
Opłata abonamentowa
Opłata dystrybucyjna stała
Oplata dystrybucyjna zmienna

2 750 000 kWh
6 m-cy
moc zamówiona 1097 kWh/h

Zgodnie z taryfą PSG

2 750 000 kWh

Zgodnie z taryfą PSG

RAZEM

Data……………………………

Pieczęć i podpis składającego ofertę:

