ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Regulminu UZP w SOSiR Słubice
Słubice, dnia 21. 03. 2018r.

SOSiR: 446/03/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 20 ust.2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. Z 2003 poz. 907)– z uwzględnieniem zmian wynikających z ogłoszonych
przepisów ( Dz. U. poz. 2164 z dnia 22 grudnia 2015r. ) zwracam się z
zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby obiektów SOSiR
Subice, jako spółki komunalnej realizującej zadania własne Gminy Słubice.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:
 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach, ul. Sportowa 1, 69-100
Słubice, gmina Słubice, Powiat Słubicki, woj. lubuskie
2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego
 zapytanie dotyczy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby SOSiR Słubice,
ul. Sportowa 1 i Piłsudskiego 17, 69-100 Słubice, gmina Słubice, powiat Słubicki,
woj. lubuskie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
 szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy / od 01.05.
2018 r. - 30.04.2019 r./ wyniesie ok. 260 - 280 MWh
 zamawiający posiada umowę o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartą na czas nieokreślony z operatorem usług

dystrybucji–

ENEA Operator

Spółka z o.o. w Poznaniu.
4. Termin i forma złożenia oferty:
 ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06. 04. 2018 r. do godz. 14,00 w formie
pisemnej na adres SOSiR Słubice: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka
z

o.o.

ul.

Sportowa

1,

69-100

Słubice,

woj.

lubuskie,

e-mail:

sekretariat@sosirslubice.pl "ZAPYTANIE OFERTOWE – ENERGIA ELEKTRYCZNA"
 wzór / projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Informacje dodatkowe:
 w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu
należy złożyć:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki okreslone w ar.22 Ustawy PZP/
załącznik nr 2/
b) aktualna decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na udzielenie koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną
 w celu potwierdzenia,że wykonawca jest w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie
należy złożyć:
a) oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy umowy z lokalnym dla
zamawiającego OSD – Firmą ENEA Operator Spółka z o.o. /załącznik nr 3/
6. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
 nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego,
 nazwa i adres wykonawcy,
 zaoferowaną cenę netto i brutto zamówienia,
 wskazanie osoby upowaznionej do sporządzania oferty.
7. Ofertę należy złożyć według niżej przedstawionego wzoru:

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie następującego zadania: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów SOSiR
Słubice w okresie 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. poniżej wartości netto 30.000 EURO.
1. Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
 Cenę netto:…………………………………....zł
 Podatek VAT:………………………………….zł
 Cenę brutto:………………………………..…zł
 Słownie brutto:..............................................zł
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
4. Oferta zawiera…………… kolejno ponumerowanych stron.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
..............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

Miejscowość, data..................

Podpis.................................

