
Mieiskie Przedszkole Nr 34

ittt. Kubtisia Prclmtka i |ego Przyjaciół zApyTANIE 9FERT.WE
z Odrlziąłami ltttcgracyjttytni w Płocktt

09-,ł10 PltT k, ul, Harcerska 2

Filiaul.ptr-zttlna 13 z dnia LS.LL.2O2Lr,
łpl / fax (2ł) 3il-83-13, e-rnail: mp3{(dzioplock,pl

'Ńie stosuje się przepisów ustawy z dnia ]-]. września 201"9 r, - prawo zamÓwień

w Miejskim Przedszkolu Nr 34 Regulaminem udzielania zamówień publicznych o

przeklaczającej równowartości kwoty 130.000 zł. netto.

publicznych

wartości nie

Nabywca:
Gmina Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock
NlP: 774-313-57-1,2

Odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół
z Oddziałami lntegracyjnymi w Płocku
ul. Harcerska2,09-4I0 Płock, Filia: ul. Pocztowa ]-3

tel. 24 364 83 13

zaprasza do składania ofert na:

,,Kompteksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 34

w Płocku - u!. Harcerska 2 i ul; Pocztowa 13 na lata 2022,2073"

Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby

Miejskiego przedszkola Nr 34 w Płocku - ul. Harcerska i ul. Pocztowa ]"3 w latach 2022,

2023. Zestawienie dostawy gazu stanowiącą przedmiot zamówienia wraz z okreŚleniem

ich parametrów technicznych zawiera formularz cenowy.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe zostało oszacowane na podstawie zuŻycia

gazu ziemnego do celów grzewczych z ostatnich 24 miesięcy

podane ilości są szacunkowe imogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. SłużyĆ one będą

wyłącznie do Borównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. Że nie

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanoWiĆ

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do

od mowy rea lizacji.dostaw.

Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach okreŚlonych w ustawie Prawo

energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich Podstawie.

a). Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie

z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktamiwykonawczymi oraz Polskimi Normami,

b). Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres

realizacji zamówienia, z wyjątkiem:

l.

1,.

2.

3.

^

5.



- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych

odpowiednio do stawki podatku,

. w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany

ta ryfy zatwie rdzo n ej przez Prezesa U rzęd u 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 przedłozonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek

wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy. O wszystkich zmianach cen

Wykonawca powiadom i Zamawiającego.

c). Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na

podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie

faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 21 dni od daty

otrzymania (daty wpływu| przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy

czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, ktorzy posiadają:

a), uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

gazowymi,

b). uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu

ziemnego,

c). podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi

dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje

się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,

d), potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest

zo bowiąza n y zloży ć w raz zofertą.

7. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- wypełniona oferta (załącznik nr I i 2)

- wypełniony fońularz ofertowy (załącznik nr 3)

- zaakceptowane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4)

8. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

9, Termin rea|izacji zamówienia: od 01 stycznia 2022 r. do 3L.1.2.2O23 r.

].0. Termin i miejsce złażenia propozycji cenowej: ofertę należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego: ul. Harcerska 2, O9-410 Płock lub w formie mailowej na adrós:

przedszkolekubusia34@gmail.com do dnia 30 listopada 2O2t r.

]_1. Na kopercie lub w mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres

Wykonawcy oraz napis:



,,propozycja cenowa na wykonanie zadania: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby

Miejskiego przedszkola Nr 34 w Płocku- ul" Harcerska 2 i ul. Pocztowa 13 na lata

2022-2023:,

12. oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, podpisana czytelnie przez wykonawcę

oraz posiadać datę i miejsce sporządzenia.

13, Oferty z|ożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaŚnień dotyczących

treści złożonych ofert.

15. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do Wykonawców zajmujących się dystrybucją i handlem

paliwami gazowymi.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na kaŻdym jego etapie

bez podawania przyczyny.

17. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie

lub emailem.

DYREKToR



l. Gaz ziemnV - bez a

Szacowane zużycie
paliwa gazowego w
okresie 24 miesięcy

tkWh]

Cena jednostkowa

netto za 1 kwh w [gr]

wartość netto w zł
(kol. 1x2l100)

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(kol. 3+a)

(dwa miejsca
po przecinku)

1, 2 3 4 5

Około 379.076

Załącznik nr 1-

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawy patiwa gazowego do Miejskiego Przedszkola Nr 34 - ul. Harcerska 2

w taryfie W-5.1

Opłata abonamentowa - 24 miesi

24 miesięcy

Cena oferty netto (suma pozycji 1.3 do lV.3):

p aa mentowa - /4 mles L

szacowana ilość
miesięcy

Cena jednostkowa

netto za opłatę
abonamentową [zł]

wartość netto w zł
(kol. 1x2) [24 mc x

złl

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zt
(kol. 3+4)

(dwa miejsca
po przecinku)

1, 2 3 4 5

24

lll, Opłata dystry stała - 24

Moc umowna * ilość
dniobowiązywania

umowy * liczba
godzin

Cena jednostkowa

netto za opłatę stałą

Izł]

wartość netto w zł
(kol. 1x2) [24 mc x

złJ

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(kol. 3+4)

(dwa miejsca
po przecinku)

1" 2 3 4 5

lV. Opłata na zmlenna - e

Szacowane zużycie
paliwa gazowego w
okresie 24 miesięcy

IkWh]

Cena jednostkowa

netto za 1 kwh w [gr]

wartość netto w zł
(kol. 1x2l100)

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(ko1.3+a)

(dwa miejsca
po prżecinku)

I 2 3 4 5

Około 379.076

miejscowość data podpis pieczęĆ

ll.



Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawy paliwa gazoweto do Miejskiego Przedszkola Nr 34 - ul" Pocztowa 13

w taryfie W-3.6

ll. Opłata abonamentowa - 24 miesi

lll. Optata dystrybucyjna stała - 24 miesi

Gaz z - bez
Szacowane zużycie
paliwa 8azowego w
okresie 24 miesięcy

tkWh]

Cena jednostkowa
netto za 1 kwh w [sr]

wartość netto w zł
(kol. 1x2l100)

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(kol, 3ta)

(dwa miejsca
po przecinku)

1, 2 3 4 5

Około 70.206

nenIoWa iL
szacowa na ilość

miesięcy
Cena jednostkowa

netto za opłatę
abonamentową [zł]

wartość netto w zł
(kol. 1x2) [24 mcx

ztl

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł

{kol. 3+a)
(dwa miejsca
po przecinku)

1 2 3 4 5

1,2

ys na

Moc umowna * ilość
dniobowiązywania

umowy * liczba
godzin

Cena jednostkowa
netto za opłatę stałą

Izł]

wartość netto w zł
(kol. 1x2) [24 mcx

zll

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(kol. 3ła)

(dwa miejsca
po przecinku)

7 2 3 4 5

lV. Opłata zmienna - 24 mie
Szacowane zużycie
paliwa 8azowego w
okresie 24 miesięcy

IkWh]

Cena jednostkowa
netto za 1 kwh w [sd

wartość netto w zł
(kol. 1x2l100)

Wartość
podatku VAT

23%

Wartość
brutto w zł
(kol. 3+4)

(dwa miejsca
po przecinku)

1, 2 3 4 5

Około 70.206

miejscowość d ata podpis pieczęć

,bl
Y"



Załącznik 3

(pieczęć Wykonawcy)

oFERTA

Ja niżejpodpisany ,:....."..,..,.."".

działając w imieniu i na rzecz

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę oraz świadczenie usług dystrybucji

paliwa 8azowego na potrzeby Zamawiającego oferuję realizację zamówienia za:

cena oferty*: zł brutto w tym VAT......,...." %

*cena oferty stanowi cenę brutto ogółem z formularza cenowego (załącznik nr ti 2|

oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem) i uwzględniłem

w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu akceptacjiOSD.

2. Zgadzam się na 21 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania (daty wpływu) przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uwaŻa się

d atę obciążenia rachu n ku ban kowego Za mawiającego.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

5. oświadczam, że zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do riiej

żadnych zastrzeżeń Qraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do udziału w przedmiotowym

postępowaniu.
6. Oświadc-zam, że posiadam:

- uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

gazowymi,
- uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu

- podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na Świadczenie usługi

dystrybucji 8azu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się
punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,
- dysponuję potencjatem technicznym, osobami, wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do

;:'LlTifi:ff:t:'';awarte istotne postanowienia i warunki umowne zostały przez nas

zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do uwzględnienia ich w

umowie.

Nr telefonu do kontaktu: ....,........;...

Adres poczty elektronicznej (e-mail) .....,........,,.

miejscowość
dn.

data pod pis pieczęć



Załącznik nr 4

|STOTNE DLA STRON POSTANOWlENlA, KTORE ZOSTANĄ WPROV/ADZONE DO TREŚC|

ZAWIERANEJ UMOWY

W treści umowy należy wprowadzić następujące postanowienia:
].. Szacunkowe zapotrzebowanie na dostawę gazu ziemnego do celów grzewczych przez

Zamawiającego wynosi około 449.282 kWh na czas trwania umowy. Prognoza nie stanowi ze

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej iloŚci. Wykonawcy nie

będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania pfzez Zamawiającego

przewidywanej ilości paliwa gazowego w skali 24 miesięcy.

2. Wartość umowy, zgodnie zezlożonąofertą z dnia ...... nie przekroczy kwoty:

złotych brutto,
(słownie złotych),

przy czym:
a) Cena jednostkowa brutto za 1 kWh gazu ziemnego wynosi ..........,...,. .,.,,.......zł.

b) Cena jednostkowa brutto za opłatę abonamentową wynosi.....,..............,,........... ...,......, z|.

c) Cena jednostkowa brutto za opłatę dystrybucyjną stałą wynosi ..........,........zł.

d) Cena jednostkowa brutto za opłatę dystrybucyjną zmienną wynosi .,,.......,,.zl.

AKCEPTUJ E/N l E AKCEPTUJ E

miejscowość data podpis pleczęc
dn


