
Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 8 Dyrektora Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu z dnia 12 lipca 2017 r.  

 
 

 
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej dla CRR KRUS w Jedlcu 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Jedlec, 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) dla potrzeb Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS w Jedlcu. Całkowite przewidywane zużycie energii w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r. 
wyniesie ok. 500 MWh w grupie taryfowej B22, przy czym Strefa I - 150 MWh, Strefa II - 350 MWH. Obiekt 
(miejsce dostarczania energii elektrycznej) CRR KRUS Jedlec, 63-322 Gołuchów,                                                                                       
Nr PPE 480037410011484103. Dystrybutor ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. 

3.  Termin wykonania zamówienia: 01 styczeń 2018 r. do 31 grudzień 2018 r. 

4.  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  

Ofertę należy złożyć skutecznie w wersji elektronicznej na e-mail zamowienia@jedlec.pl lub w formie 
oryginału do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, Pokój Kierownika Działu 
Administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 10:00.  

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Oferta musi zawierać 
następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty; 

b) parafowany wzór umowy; 

c) kopia aktualnej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

d) kopia umowy na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego 
operatora systemu dystrybucyjnego ENERGA OPERATOR S.A. 

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni  

7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
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