
 
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 

59-940  Węgliniec ul. Partyzantów 8, NIP 615-10-06-481, tel. 75 77 12 117, fax. 75 77 12 852, e-mail zwik@post.pl ,  
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Węgliniec dnia 26.11.2015r. 
ZUK/6-4.8./WZp/11/2015.K 
( nr  postępowania) 

 
 

DYREKTOR 

ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH 

w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117FAX 075-7712117 

E- MAIL  zwik@post.pl 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 

 z dnia 30 czerwca  października 2014 roku w oparciu  art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.  

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 

 

ZAPRASZA  
Do złożenia oferty na zapytanie ofertowe pn. :  

„ Dostawa Energii elektrycznej na potrzeby  

Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016” 

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty; 

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty 

faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 

 3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 

 4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawy energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r nr 

182 poz.1059 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy na potrzeby 

Zakładu Usług Komunalnych Węglińcu.  Energia elektryczna powinna spełniać parametry 

techniczne zgodne z obowiązującymi parametrami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo 

Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami.  

Informacja dot. planowanego zużycia energii elektrycznej za okres 01.08.2014-31.07.2015r.  

w obiektach administrowanych przez ZUK Węgliniec.  

Zakres zamówienia obejmuje dystrybucję energii elektrycznej do 26 punktów odbioru energii 

wyszczególnionych w załączniku nr 1. 

Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych 

punktów poboru określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 452,545MWh w tym energia 

rozliczana  

a)całodobowo w grupie C11  

b)w grupie szczytowej C12a  

c)w grupie pozaszczytowej C 12a 

f)całodobowo w grupie C 21 

j)całodobowo w grupie G11  

 

CPV: 65310000-9 – przesył energii elektrycznej 
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UWAGA  
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, ważną w okresie niniejszego zamówienia publicznego i dołączą kopię tej koncesji do oferty. 

 

Organizator zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w imieniu 

Oferenta, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.  

 

 

 

 
III. Wymagany czas/termin realizacji usługi: 

01.01.2016r – 31.12.2016r. 

 

IV. Przy wyborze oferty Oferent będzie się kierował kryterium: 

Cena  - 100%  

 

V. Oferta ma zawierać: 

 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.  

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2015 r. do godz.  godziny 10:00 w siedzibie   

Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sikorskiego 40 (I Pietro) 59-940 Węgliniec, przesłać 

mailem na adres zwik@post.pl  lub faksem pod nr /075/77 12 852 

2. Oferta otrzymana przez oferenta po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana. 

3. Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem 

upływu jej składania. 

 

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizatorami są: 

   Krzysztof Polewski tel. 600311181 

 
 

 
…………………………………… 

                                                                                                         (podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 

1.Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej  

2. Formularz ofert 
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