
            GMINA CISEK 

powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

       województwo opolskie 

            ul. Planetorza 52 

               47-253 Cisek 

                                                                                          Cisek dnia 26.07.2016r.    

ZPD.271.8.2.2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie 

Dostawy energii elektrycznej w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne. 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek 

tel.77 4871172, fax 77 4871140 

 info@cisek.pl  ,  www.cisek.pl 

2. Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 września 2016r. 

do 31 grudnia 2016r. do punktów poboru określonych w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w ilości zgodnej z rzeczywistym 

zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 100, natomiast łączne 

szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem 

wynosi   228 077 kWh. 

Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie 

z uwzględnieniem prognozowanych zmian. Szacunek ten ma charakter jedynie orientacyjny i nie 

stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ostateczna ilość zakupionej energii 

będzie zależeć od rzeczywistego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z przypadku nawet znacząco mniejszego lub większego zużycia energii w okresie 

umownym.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz jeżeli jest 

to niezbędne do przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i 

procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji.  

3. Termin realizacji zamówienia  01.09.2016 do 31.12.2016 

4. Kryterium oceny ofert jest: 

 Cena  – waga 100% 

5. Inne istotne warunki zamówienia: 

Do oferty należy dołączyć: 

1) wzór wniosku o zmianę sprzedawcy; 

2) wzór pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie: 

1. złożenia dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenia o 

wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 



złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron, 

2. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji 

zawartej pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub jej kontynuacji, 

3. reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w 

sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, 

4. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, 

związanych z czynnościami, o których mowa w punktach 1 – 3 powyżej oraz 

upoważnia do pozyskiwania wszelkich danych pomiarowych dotyczących wszystkich  

PPE mocodawcy objętych umową. 

3) Potwierdzenie rozpoczęcia dostawy energii od 01.09.2016r. 

6. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym.  

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem.  

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy 

umieścić napis ”Oferta na dostawę energii elektrycznej od 1 września 2016r. do 31 grudnia 

2016r.” 

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. 

Planetorza 52, Sekretariat pok. nr 18 nie później niż do dnia 03.08.2016r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2016r. o godz. 10:05 w pok. nr 22 Urzędu Gminy Cisek. 

W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o 

terminie podpisania stosownych umów. 

Dopuszcza się unieważnienie postępowania w każdym czasie, w szczególności gdy realizacja 

zamówienia nie leży w interesie publicznym. 
 

Załączniki: 

1. Oferta                                                                                                                     - zał. nr  1 

2. Wykaz punktów poboru                                                                                        - zał. nr  2 
 

 

     

     WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 


