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ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
w postepowaniu pn.:

,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla dziahi cieplownictwa Miejskiego
pN Przedsif biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju"

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju zaprasza do ztozenia oferty
na kompleksowa^ dostawe gazu ziemnego.
1. Opis przedmiotu zamowienia:

1.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego
wysokometanowego typu E na potrzeby Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Busku-Zdroju — dalej MPGK dla czterech obiektow zlokalizowanych na terenie Buska Zdroju
w sumarycznej wartosci szacunkowej 2892645 kWh w okresie obowiqzywania umowy (od
1.01.2022 do 30.06.2022).

1.2. Szacunkowa ilosc zamawianego gazu jest ustalona na podstawie zuzycia w okresie szesciu miesiecy
i ma charakter jedynie orientacyjny, sluz^cy do porownania ofert. Zamawiaiacv dokona zaplatv za
faktycznie pobrane ilosci paliwa gazowego.

1.3. Obecnie sprzedaz odbywa si? za posrednictwem sieci dystrybucyjnej nalezacej do lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego - Polska Spotka Gazownictwa, Zaklad w Kielcach (zwanego dalej OSD).
Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i uzgodnien z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
niezbednych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczecia sprzedazy
paliwa gazowego. Dostawca gazu zobowi^zany jest najpozniej do dnia zawarcia umowy dotyczacej
przedmiotowego postepowania, posiadac umowe dystrybucyjna zawarta^ z OSD wlasciwym dla obiektu
Zamawiajacego.

1.4. Na koszty korzystania z przedmiotu zamowienia w okresie obowiazywania umowy sktadaj^ sie: optata
za sprzedaz gazu, optata abonamentowa, oplaty sieciowe.

1.5. Szczegotowv opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zalaczniku nr 2 do zaproszenia.
1.6. Podane ilosci zuzycia gazu ziemnego w zalaczniku nr 2 stanowiajedynie wartosci szacunkowe, co nie

odzwierciedla realnego badz deklarowanego wykorzystania gazu ziemnego w czasie trwania umowy i
w zadnym razie nie moze bye podstawa lub jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy. Zaistnienie
okolicznosci, o ktorej mowa powyzej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiekszenie
calkowitego szacunkowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy.

1.7. Dostarczanie gazu ziemnego bedzie sie odbywac na podstawie umowy sprzedazy gazu ziemnego oraz
swiadczenia uslugi przesylania i dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i bedzie wykonywane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716)
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

1.8. Zamawiaiacv informuie. iz jest zwolniony z podatku akcyzowego, wobec czego ceny podane w
formularzu ofertowyni nie powinny zawierac akcyzy.

1.9. Termin dostawy gazu od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 roku - obiekty nalezace do MPGK Sp. z o.o. -
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do zaproszenia.

2. Warunki udziatu w postepowaniu.
Warunkiem udziahi w postepowaniu zlozenie wraz z oferty (druk /alac/.nik nr 1):

- oswiadczenia na zalaczonym druku — zalacznik. nr 4,
- aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

gazowymi, wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
— odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,

3. Termin skladania ofert: Oferta winna bye zlozona do dnia 25.10.2020r. do godz. 9:00 w jednej z form:
- w siedzibie Zamawiajacego (28-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, Sekretariaf) w formie

pisemnej
- poczta, kurierem, osobiscie (w zamkni^tej opisanej kopercie - ,,Kompleksowa dostawa gazu

ziemnego dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@mpgkbusko.pl

4. Krvterium wyboru ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj^cy bedzie sie kierowal jedynym kryterium jakim
b^dzie cena.
4.1. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorych oferty nie podlegaj^ odrzuceniu komisja dokona oceny ofert

na podstawie kryterium:

[_Nr krytT Opis kryteriow oceny Znaczenie

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o o ,
.-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, NIP: 655-103-50-66, REGON: 260248572 BDO. 000027693

wpisano do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach
X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00003 12603,

Kapitat zakladowy, 40 076 500,00 zlotych



Cena brutto 100% = 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do wskazanego kryterium moze uzyskac maksimum 100 pkt.
4.2. Punkty przyznawane za kryteria beda^ liczone wg nastepujacego wzoru:

l.p.

1

Kryterium

Cena brutto
Liczba punktow = Cn/Cb x 1 00
gdzie:
- Cn — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert nie

odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 1 00 wskaznik staly

Znaczenie
procentowe
kryterium

100%

Maksymalna ilosc
punktow jakie

moze otrzymac
oferta

za dane kryterium
1 00 pkt.

5. Oferta winna bye zlozona na druku zalaczonym do zaproszenia - zalacznik nr 1 w zamknietej
opisanei kopercie. Oferta musi bye sporzqdzona w j^zyku polskim, pod rygorem niewaznosci w
formic pisemnej. Na kopercie oferty nalezy zamiescic nastepujace informacje: ,,Kompleksowa dostawa
gazu ziemnego dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dopuszczalna jest
rowniez forma w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@mpgkbusko.pl

6. Termin wykonania zamowienia: termin dostawy gazu od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 roku.
7. Istotne warunki umowy, okresla zalacznik nr 3 do nn. zaproszenia.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiazany
jest do przedlozenia oswiadczenia o posiadaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej - zalacznik nr 5.

8. Zatacznikami do nn. zaproszenia sa:
zalacznik nr 1 - druk oferty,
zalacznik nr 2 - opis przedmiotu zamowienia,
zalacznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy,
zalacznik nr 4 - oswiadczenie o posiadaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

9. Osoby do kontaktu:
Artur Szafraniec 784 763 966/41 352 67 51
Waldemar Toporowski 534 004 315/41 352 67 52

Z powazanienf'

P R O K U H H E N T

KLAUZULA INFORMACYJNA mgr Martai/Mochniej

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzadzenia Pariarnentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwtetnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str !), dalej ,,RODO", infonnuje, ze;
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. zo.o., 28-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25 , zwane dalej
Administratorern; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych iod@mpgkbusko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit . c RODO w celu zwiazanym z n/n postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja z prowadzonego postepowania przetargowego.
Dane osobowe, zebrane w niniejszym postepowaniu, przetwarzane sq zgodnie z celami i podstawa legalnosci przetwarzania, przez okres 5 iat od dnia zakonczenia postepowania o

dzielenie zamowienia

Obowiazek podania danych jest wymogiem ustawowym okreslonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zwiazany z przystapieniem do realizacji postepowania o udzielenie zamowienia.
Konsekwencje niepodania wymaganych danych jest wykluczenie z udziaha w postepowaniu.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dofyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wmesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
- nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzcciwu, wobcc przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danvch osobowvch jest art 6 ust 1
lit. c RODO

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
28-100 Busko-Zdrqj, ul. Lagiewnicka 25, NIP: 655-193-50-66, REGON: 260248572 BDO: 000027693

wpisano do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kiclcach
X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603,

KapitaJ zakladowy: 40 976 500,00 zlotych


