Zamawiający: Akademia Pomorska
Nazwa zadania: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
Nr referencyjny: ZP445/2019

Słupsk, dnia 11 kwietnia 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Akademia Pomorska zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie następującego
zadania:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
NIP: 839-10-28-460

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
Nr punkt poboru
175377
Adres
ul. Arciszewskiego 22b 76-200 Słupsk
Taryfa sprzedawcy
W-1
Taryfa OSD
W-1.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
1 200
Moc umowna
165
Nr punkt poboru
121912
Adres
ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
Taryfa sprzedawcy
W-5
Taryfa OSD
W-5.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
463 000
Moc umowna
do 110
Nr punkt poboru
Adres
Taryfa sprzedawcy
Taryfa OSD
Prognoza zużycia

175897
ul. Spacerowa 1 - DS1, 76-200 Słupsk
W-3
W-3.6
paliwa gazowego w 20 938
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okresie 12 msc w kWh
Moc umowna

do 110

Nr punkt poboru
175895
Adres
ul. Spacerowa 1 - Stołówka, 76-200 Słupsk
Taryfa sprzedawcy
W-3
Taryfa OSD
W-3.6
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
53 800
Moc umowna
do 110
Nr punkt poboru
175894
Adres
ul. Spacerowa 1 - DS1 , m200 - 76-200 Słupsk
Taryfa sprzedawcy
W-1
Taryfa OSD
W-1.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
468
Moc umowna
do 110
Nr punkt poboru
175896
Adres
ul. Spacerowa 1 - DS1, m300
Taryfa sprzedawcy
W-1
Taryfa OSD
W-1.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
465
Moc umowna
do 110
Nr punkt poboru
175378
Adres
Spacerowa 1a- DS3
Taryfa sprzedawcy
W-2
Taryfa OSD
W-2.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
17 924
Moc umowna
do 110
Nr punkt poboru
175898
Adres
ul. Spacerowa 1b - DS4, 76-200 Słupsk
Taryfa sprzedawcy
W-2
Taryfa OSD
W-2.1
Prognoza zużycia paliwa gazowego w
okresie 12 msc w kWh
18 883
Moc umowna
do 110
Uwaga!
Prognoza zużycia gazu służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Zamawiający żąda załączenia do oferty wzoru
umowy, która nie może zawierać minimalnych deklarowanych ilości odbioru. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa
gazowego w skali jednego roku.
Wykorzystanie paliwa gazowego do celów: ogrzewanie pomieszczeń.
Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny niskiego ciśnienia wysokometanowy GZ50.
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Funkcję operatora systemu dystrybucyjnego dla punktu poboru gazu objętego zamówieniem pełni Oddział
Gdańsk.
Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne
i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
Dedykowany: doradca, audyt energetyczny.







Istotne postanowienia realizacji przedmiotu umowy:
stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia,
z wyjątkiem zaistnienia niżej wymienionych sytuacji:
 zmiana przepisów podatkowych w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT;
 zmiana taryfy opłat stałych i zmiennych Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż zmiana taryfy określonej przez Wykonawcę w ofercie ulegnie obniżeniu w
toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie. Wówczas Wykonawca ma obowiązek stosować
względem Zamawiającego obniżone taryfy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ciągłość dostaw paliwa gazowego;
rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego;
należności za wykonanie usług objętych niniejszą umową regulowane będą na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Za przygotowanie wzoru umowy odpowiedzialny jest Wykonawca, którego Zamawiający zobowiązuje do
uwzględnienia istotnych warunków umowy wskazanych w zaproszeniu do składania ofert.

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01 czerwca 2019 r. – 31 maja 2020.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1.1.1.
posiadanie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi;
1.1.2.
posiadanie obowiązującej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze,
na którym znajduje się Obiekt zamawiającego – w przypadku Wykonawców, którzy nie
są właścicielami sieci dystrybucyjnej;
1.1.3.
posiadanie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego – w
przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej.
1.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie;
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1.3.

warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie.

VI. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca dołącza:
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi;
1.3. oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na
którym znajduje się Obiekt zamawiającego – w przypadku Wykonawców, którzy nie są
właścicielami sieci dystrybucyjnej;
1.4. koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców, którzy nie są
właścicielami sieci dystrybucyjnej.

VII.

PODWYKONASTWO

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

VIII.
1.
2.

3.
4.
5.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik [Z-1] do zaproszenia do składania ofert poda cenę
za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem [Z-1] do zaproszenia do składania ofert.
Oferowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, bez których
wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w szczególności: koszty dostawy i dystrybucji,
bilansowania, koszty białych certyfikatów, podatek VAT, i in.
Ustalenie podatku należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535, ze zm.).
Cena musi być wyrażona w złotych cyfrowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę towaru lub usług,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu stanowią:
 cena – 100%.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość
punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych podstawie sumarycznego podsumowania ofert wg wzoru:
P = (A x B) + (C x D x E)

ABCDE-

oferowana cena netto 1 kWh paliwa gazowego (zł/kWh)
roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe (kWh)
cena abonamentu za 1 miesiąc netto (zł)
okres trwania umowy (12 miesięcy)
liczba punktów poboru (8 sztuk)
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Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym [Z-1] do zaproszenia do składania
ofert;
 w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię
poświadczoną notarialnie;
 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź kuriera w siedzibie
Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany w pkt. XI zaproszenia
do złożenia ofert.
5. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego”, termin
składania ofert: 19 kwietnia 2019 r., godz. 10:30”.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie (wersji
papierowej) błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej
treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki
i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
8. W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz
ponumerował jej strony.
9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
10. W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Ww.
oświadczenie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis
osoby upoważnionej. Oświadczenie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. XI zaproszenia do składania ofert.
11. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia określając
jednocześnie zakres zmian. Ww. oświadczenie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, wskazanie zakresu
zmiany oferty oraz podpis osoby upoważnionej. Oświadczenie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. XI zaproszenia do składania ofert.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.

3.
4.
5.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30. Oferty złożone po terminie nie będą
badane i oceniane przez Zamawiającego.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera do siedziby
Zamawiającego na adres: Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Kancelaria
Ogólna (pokój nr 35) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelrz@apsl.edu.pl.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub skrzynkę
elektroniczną e-mail, a nie datę nadania listu bądź paczki pocztowej lub kurierskiej lub e-maila.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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XII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.04.2018 r do godz. 15.30.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
a) Krzysztof Hubisz
tel. + 48 59 84 05 300;
e-mail: Krzysztof.hubisz@apsl.edu.pl.

XIV.

INNE

1. Wykonawcom nie przysługuje prawo do odwołań i protestów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania ofert, bez podania przyczyny,
na każdym etapie postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień od Wykonawców
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Załączniki
[Z-1]

Formularz oferty - wzór

