Sosnowiec, dnia 03 czerwca2019 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec
ul. Klimontowska 21

MT.2370.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 03 czerwca 2019r.
na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego.

l. ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21.
NIP: 644-28-81-294
Il. GODZINY URZEDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego.
Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.

Miejsce dostarczenia paliwa gazowego:

A.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,
ul. Klimontowska 21.

•
•
•

Paliwo zostanie wykorzystane do celów grzewczych i socjalnych.

•

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy.

•

Przewidywane roczne zużycie gazu na podstawie zużycia gazu ziemnego w 2018r.:

B.

•

Typ odbiornika gazu: 1 kotły c.o. i c.w.u. o mocy maksymalnej 102,80 kW
Kuchenka gazowa — 1 szt.

wg taryfy W 3.6—14.185 kWh,
wg taryfy W 4— 135.977 kWh.
Jednostka Ratowniczo — Gaśnicza Nr 2 „Porąbka” , 41-216 Sosnowiec,
ul. Wiejska 160.
Paliwo zostanie wykorzystane do celów grzewczych i socjalnych.

•

Typ odbiornika gazu: Ikocioł c.o. o mocy 100 kW oraz 3 nagrzewnice o mocy 35 kW
każda.

•

Kuchenka gazowa — 1 szt.

•

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy.

•

Przewidywane roczne zużycie gazu na podstawie zużycia gazu ziemnego w 2018r.
wg taryfy W 5.1—171.932 kWh.

Zamawiający jest zwolniony z akcyzy.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
•

Dostawa paliwa będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie „Prawo
energetyczne” i „Kodeks cywilny” oraz innych przepisach wykonawczych wydanych
na ich podstawie.

•

Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodne z ustawą
„Prawo energetyczne” oraz „Polskimi Normami”.

•

Stawka zaoferowana przez Sprzedawcę nie będzie podlegała zmianie przez okres
trwania umowy.

•

Rozliczenia za paliwo i dystrybucję będą odbywać się na podstawie bieżących,
rzeczywistych odczytów z liczników gazowych, według aktualnych planów taryfowych.
Zamawiający nie dopuszcza opłat zaliczkowych czy też wystawianych na podstawie
prognoz.

Przewidywany okres trwania umowy : 24 miesięcy.
Podstawą zapłaty będzie faktura w wersji elektronicznej lub papierowej, wystawiona przez
Sprzedawcę z 14 - dniowym terminem płatności, licząc od daty wpływu.

4. Warunki udziału w zapytaniu.
O udzielenie wyżej opisanego zamówienia mogą się ubiegać Sprzedawcy, którzy:

•

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucji gazu ziemnego,

•

posiadają podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na świadczone usługi dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują
się punkty poboru Zamawiającego.

•

nie podlegają wykluczeniu na podstawie
(t.j. Dz. U. 2018. Poz.1986 z późn. zm.).

art.

22

i

24

ustawy

PZP

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Sprzedawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.07.2019r. do dnia 30.06.2021r.
Umowa zostanie zawarta na czas określony i nie będzie polegać automatycznemu
przedłużeniu, czy też wymagać wypowiedzenia.

V.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY.
Oferta:

VI.

•
•

musi zawierać cenę brutto paliwa gazowego za 1 MWh,

•
•
•

musi zawierać cenę brutto opłaty sieciowej stałej,

•
•
•

powinna być opatrzona pieczątką firmową,

•
•
•

powinna być podpisana czytelnie przez Sprzedawcę lub osobę upoważnioną,

musi zawierać cenę brutto abonamentu – miesięczną, jeżeli nie mam
abonamentu to wartość wynosi 0,00 zł / miesiąc
musi zawierać cenę brutto opłaty sieciowej zmiennej,
wyżej wymienione opłaty i abonamenty muszą być podane dla taryf:W-3.6,
W-4, W-5.1
powinna posiadać datę sporządzenia,
powinna zawierać adres lub siedzibę Sprzedawcy, NIP, nr telefonu
do kontaktu,
powinna zawierać ogólne warunki umowy (OWU),
Oferent składa w swojej ofercie podane wyżej wartości w formie
tabelarycznej.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.

Oferta może być złożona w formie skanu dokumentów na adres poczty elektronicznej
e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl do godziny 15.00 dnia 14.06.2019r.,

2.

lub w formie papierowej, w zaklejonej kopercie, na adres: Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21,
do dnia 14.06.2019r. godz. 15.00

3.

O wyniku wyboru oferenta oferenci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną
na podany adres e-mail do korespondencji oraz informacja zostanie zamieszczona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.

VII. OCENA OFERT.
1.

Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z dystrybucją i sprzedażą paliwa
gazowego.

2.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą, który złożył kompletną i ważną ofertę
lub ponownego zapytania ofertowego.

3.

Kryterium wyboru oferty — porównanie przedstawionych ofert w kalkulacji 100 %
cena ujęta przy porównaniu opłat za 1MWh w okresie jednego miesiąca.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowany poniższy wzór:

najniższa cena z pośród złożonych ofert podzielona przez cenę badanej oferty
razy 100 %
VIl. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą do 30 czerwca 2019r.
Osoby do Kontaktu:

1.

asp. sztab. Marian Michalski – Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny,

2.

mł. ogn. Krzysztof Ochman – Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny,
Telefon: 32 363 18 40-41

Pieczątka:
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Sosnowcu
Podpis
bryg. mgr inż. Radosław Lendor

