Znak sprawy: DPS.ZP-271-2-12/17

Mszana Dolna, dn. 01.12.2017r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/

I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
Adres do korespondencji: ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 154, faks 18 33 10 154
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)
obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą
– sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
CPV - 09.12.00.00-6 Paliwa gazowe
09.12.30.00-7 Gaz ziemny
65.20.00.00-5 Przesył gazu i podobne usługi
65.21.00.00-8 Przesył gazu
III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego: budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730
Mszana Dolna,
2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (grupa E),
3. Szacunkowa łączna ilość dostarczanego paliwa gazowego ok. 260 000 kWh rocznie,
4. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości,
5. Rodzaj taryfy dla obiektu: W-4
IV Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1. dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks
cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie,
2. dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,
aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami,
3. Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
- w przypadku jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki,
- taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy taryfy
zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie,
Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy,
4. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo – rozliczeniowego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez
jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw do budynku DPS Mszana Dolna ul. Rakoczego 9 w wyznaczonym terminie jest
zobowiązanie wykonawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją
Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego

oraz skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną
przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć
wykonania zamówienia podwykonawcom poza świadczeniem usługi dystrybucji.
V Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje okres 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
VI Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił w/w warunki, jeśli w szczególności wykaże on że;
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Wykonawca
wykaże, że:
a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualna koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada
aktualną podpisaną umowę generalną z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu na
obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia koncesji, wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi wydanymi do
pierwotnego dokumentu, po wybraniu Wykonawcy.
VII Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1.

Zamawiający
wymaga,
aby
każda
oferta
zawierała
minimum
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 ,

następujące

dokumenty:

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert .
2.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

VIII Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta pn. „”Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i
dystrybucję gazu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej” powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

IX

Informacje o sposobie porozumiewania
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami

oraz

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
X. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest
Pani Joanna Michór.

2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w
godzinach pracy jednostki tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

XI Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9,
34-730 Mszana Dolna w pokój biuro, codziennie w dni pracy w godz. 7.00-15.00 lub przesłane pocztą na adres: Dom
Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna pokój biuro .
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.12.2017 r. o godz. 11.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 r. o godz. 11.10
4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
XII Ocena ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dokona oceny pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez
zamawiającego.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym
Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
XIII Informacje o wynikach postępowania
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2.

Zamawiający
zawrze
o wyborze Wykonawcy.

3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną
ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach
Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych
Zamawiającego.
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z
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IX Uwagi końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w
przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
Załączniki:
1.

Formularz ofertowy

2.

Oświadczenie

3.

Istotne dla stron postanowienia
Zatwierdził:
Małgorzata Łukasik
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

