
Kaczki Średnie 27.12.2021 roku 
KG/271/04/21 

 

 

 ZAPYTANIE  OFERTOWE  

 
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zwraca się z prośba o przedłożenie 

oferty cenowej na :  

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Kaczkach Średnich 

I. Zamawiający: 

Zespół Szkól Rolniczych  

Centrum Kształcenia Praktycznego 

62-700 Turek 

Kaczki Średnie 62 

NIP 6681255536 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl 

Telefon: 62-2898418 

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 EURO (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

 

2.  Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb ZSR CKP w Kaczkach Średnich 

2.1 Określenie przedmiotu za pomocą CPV 09300000-2 Energia elektryczna 09310000-5 

Elektryczność.  

2.2 Grupy taryfowe     C12b ; C11; C21 

2.3 Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.p. Nazwa i adres punktu poboru  Grupa taryfowa Roczny wolumen zużycia 
[MWh] 

1 ZSR 
 Kaczki Średnie, 62-700 Turek C21 157,24 

2 ZSR 
 Kaczki Średnie, 62-700 Turek C11 1,46 

3 ZSR 
 Kaczki Średnie, 62-700 Turek C11 2,76 

4 ZSR 
 Kaczki Średnie, 62-700 Turek C12b 15 

 

 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

1. Usługi świadczone od momentu podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1 wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 

1.2 wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem 

obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach 

wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

1.3 Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby 

zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo 

Energetyczne  oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku 

Akcyzowym 

 

 

2. Kompletna oferta musi zawierać:  

- Formularz cenowy energii elektrycznej dla potrzeb ZSR CKP w Kaczkach Średnich   
sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1  do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
- wszystkie składniki  wchodzące w cenę  za energii + cenę za inne składniki 
 

 



 

V. Kryteria wyboru oferty 

 

1. Cena – 60 % 

 

2.Struktura paliw za rok 2020. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca 

uzyska punkty według następującej reguły: 
 
  Odnawialne źródła energii % udział w produkcji energii elektrycznej– 40 % 
 
 
3. Sposób przeliczania kryteriów :  
 
kryterium 1.       
 
 
           Oferta z najniższą ceną za MWh 
Pc = ------------------------------------------------ X 60 pkt 
               Oferta oceniana 
 
kryterium 2 
 
 
           Oferta oceniana 
Pc = --------------------------------------------------------------- X 40 pkt 
           Oferta z najwyższym udziałem procentowym 
 
 
 
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi 
kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu. 

 

5.Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

 

 

VI. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert 

1. Ofertę prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 05.01.2022r. do godz. 09.00 na 

adres Zamawiającego wskazany w pkt I.  lub drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@zsrkaczki.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZSR CKP 
Kaczki Średnie 27.12.2021 r                            /-/ mgr E.Karwacka 

Miejscowość, data          podpis osoby upoważnionej 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 
dla zapytania ofertowego 

na: 
 

Sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Kaczkach Średnich 

 

 

1. Zamawiający:  
Zespół Szkól Rolniczych  

Centrum Kształcenia Praktycznego 

62-700 Turek 

Kaczki Średnie 62 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl 

Telefon: 62-2898418 

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00. 

 

2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………. 
 

Adres …………………………………………………………………………… 
 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 
 

Nr faksu …………………………………………………………………………………………. 
 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 
 

4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:  
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

uzyskałem wszystkie potrzebne do wykonania zamówienia informacje.  
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego  
3) Cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

 



 

 

lp grupa taryfowa 

cena zł netto/ 1 MWh    w 

okresie od podpisania umowy 

do 31.12.2022 

cena zł brutto/ 1 MWh   
 w okresie od podpisania 

umowydo 31.12.2022 

1 C12b - cena za energię elektryczną    

 

2 C11 - cena za energię elektryczną  

 

 C21- cena za energię elektryczną  

 

 

Udział procentowy odnawialnych zużytych do wytwarzania energii elektrycznej 

sprzedanej w 2020 roku …………….. 
 

4) Oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z 

zapisami zapytania ofertowego. 
5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert,  
6) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  
 

 

 

 

 

 
Miejscowość, data          podpis osoby upoważnionej 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                            

Załącznik Nr 2  

 

 Istotne Postanowienia Umowy 

 

Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z 

obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1059 ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w 

szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), 

Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1200).  

Wykonawca potwierdza, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną oraz posiadam aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub / podpisaną umowę z Operatorem Systemu 

Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD 

(dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej),** 

Podstawą płatności będą rzeczywiste odczyty wskazań układu pomiarowo 

rozliczeniowego z uwzględnieniem ceny jednostkowej netto za 1 kWh 

podane w formularzu cenowym. Faktury będą oddzielnie wystawiane na 

każdy punk poboru energii elektrycznej oddzielnie. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego wynagrodzenia, w 

terminie …….. dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany 

okres rozliczeniowy.   

Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą standardów 

jakościowych obsługi lub pomiaru zużytej energii elektrycznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia 

odpowiedzi Zamawiającemu w terminie 14 dni od chwili jej złożenia. W 



przypadku reklamacji dotyczącej zawyżenia lub zaniżenia pomiaru lub 

odczytu zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca jest 

zobowiązany wyjaśnić niezbędne okoliczności z Zamawiającym oraz z 

właściwym OSD, w szczególności powinien uzyskać stosowne dokumenty 

pomiarowe dotyczące spornego okresu od OSD.   

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie 

ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej, Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Termin 

płatności faktury korygującej Strony ustalają na ………dni od dnia jej 

wystawienia, nie wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu. 

W przypadku nie stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, złożenie pisemnej reklamacji 

dotyczącej zawyżenia pomiaru lub odczytu wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego za okres rozliczeniowy ujęty w fakturze, której termin 

płatności nie upłynął, skutkuje przedłużeniem tego terminu płatności o 7 

dni roboczych liczonych od dnia udzielenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację. 

Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi po podpisaniu  umowy 

roku . 

Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem 

natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku 

gdy: 

a) Zamawiający narusza postanowienia Umowy, pomimo 

upływu terminu wyznaczonego mu przez Wykonawcę do zaniechania 

takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni; 

b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w 

zakresie obrotu energią elektryczną lub koncesja Wykonawcy na 

prowadzenie działalności w zakrese dystrybucji energii elektrycznej  

lub umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej zostanie zmieniona w sposób 

powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 

Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem 

natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do 

Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy: 

a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu 

wyznaczonego mu przez Zamawiającego do zaniechania takich 

naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni. 



b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

energią elektryczną  lub umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zostanie zmieniona w 

sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie 

wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych 

poniżej:  

a) Dopuszczalna jest zmiany w umowie w zakresie cen w przypadku: 
1) zmiany ustawy o podatku akcyzowym; 

2) zmiany lub nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z zakupem 

praw majątkowych; 

3) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych cen  

i stawek w taryfie Wykonawcy o maksymalną wielkość wynikającą  

z nominalnej różnicy zmiany nowo zatwierdzonej taryfy względem obecnie 

obowiązującej; 
 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy z 

Wykonawcą w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest 

możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany 

zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną 

w ramach wybranej przez Zamawiającego grupy taryfowej 

określonej w Załączniku nr 3 do Umowy. 

c)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w 

przypadku wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez 

Zamawiającego lub wyłączenia danego Płatnika. 

d) Dopuszczalna jest zmiana Umowy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 

niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle 

samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma 

wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. 

katastrofa naturalna, katastrofalne działanie ustanowienie stanu 

klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, 

strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, 

atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje 



się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź 

pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta 

powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub 

okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie 

będzie uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie 

przekazane w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o 

wydarzeniach bądź okolicznościach. 

e) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmian sposobu 

spełnienia zakresu świadczonych dostaw w przypadku wystąpienia, 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Zamawiającego (w 

poszczególnych obiektach); 

2) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań 

projektowych budynku, instalacji, urządzeń w poszczególnych 

obiektach; 

3) zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na 

świadczone dostawy  

i skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

zamówienia na dotychczasowych warunkach; 

4) w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

f) Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1- 7 niniejszego paragrafu 

Umowy zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

wymienionych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, on ile stały niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 

a)   zmiana wykonawcy nie może  zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność 

lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 



a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zamiany nie przekracza 50% wartości określonej 

pierwotnie w umowie, 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy wykonawca: 

a)  na podstawie postanowień umownych zawartych 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b)  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 

c)  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 

wykonawcy względem jego podwykonawców, 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w 

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i 

jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

g) Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy 

zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa powyżej. 

2) Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony 

na piśmie. 

3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi 

zawierać: 

 a) opis propozycji zmiany, 

 b) uzasadnienie zmiany, 

 c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4) Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do terminowego zgłoszenia OSD do 
realizacji zawartej z Wykonawcą kompleksowej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieprawidłowego działania 
Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 13 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody do pełnej wysokości. 



Powyższe dotyczy również działania lub zaniechania działania przez 

Wykonawcę, które prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający będzie 
rozliczany za zużytą energię elektryczną na zasadach  tzw. „sprzedaży 

rezerwowej”, tj. sprzedaży bez obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej lub zostanie obciążony kosztami za nielegalny pobór energii 
elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo 

Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z 

aktami wykonawczymi.  

16. Zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

17. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony 

umowy zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

 

 

 

 


