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NZ–242–16/2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów 

tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60  

e-mail: pec@pecciechanow.pl      www.pecciechanow.pl 

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał 

zakładowy 10 710 770,00 PLN 

 

    NIP 566 – 000 – 52 – 65    REGON 130 116 147 

 

 

1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA 

 

Tryb zamówienia   - zapytanie ofertowe. 

Kategoria zamówienia   - dostawa 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 Zakup - dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2022 r.   

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego wynosi: 442,500 MWh. 

`       w tym: 

1) ul. Ceramiczna – moc urządzenia 85 kW, roczny pobór 186 500 kWh – taryfa W-4 

2) ul. Dobra – moc urządzenia 38 kW, roczny pobór 86 000 kWh – taryfa W-3.6 

3) ul. Śląska – moc urządzenia 76 kW, roczny pobór 170 000 kWh – taryfa W-4 
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2. Podany wolumen zużycia paliwa ma charakter szacunkowy i nie może stanowić 

zobowiązania, co oznacza, że ewentualna zmiana planowanego, szacunkowego zużycia, 

nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Rozliczeniem będą 

dokonywana na podstawie faktycznego zużyci paliwa gazowego wg cen określonych w 

dokumentacji przetargowej. 

3. Podstawą rozliczeń będą ilości wynikające ze wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. 

4. W Załączniku Nr 1 podano: 

  

- wykaz Punktów Zdawczo – Odbiorczych (PZO); 

- planowane roczne zużycie w poszczególnych PZO; 

- symbol grupy taryfowej dla poszczególnych PZO; 

 

5.    POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI 

Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, tj. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz 

ważną w okresie trwania umowy koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Sprzedawca przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa rodzajowego oraz danych 

przekazanych po akceptacji oferty. 

Warunki handlowe oferty muszą uwzględniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo 

energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i nie mogą narażać stron na 

dodatkowe obciążenia i kary określone w ww. przepisach. 

 

2. Oferta musi zawierać wypełniony Formularz cenowy paliwa gazowego dla potrzeb PEC 

Ciechanów sporządzony, na podstawie załączonego wzoru. 

 

3. Formularz cenowy stanowi Załącznik Nr 2.  

 

7.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

2. W ofercie należy wyszczególnić wszystkie składniki ceny. 

3. Oferta, wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być sporządzane - pod 

rygorem nieważności - w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem  

poczty elektronicznej na adres: przetargi@pecciechanow.pl  w terminie do dnia 

30.09.2021r. do godz. 13°°. 

 

8.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
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4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z 

postępowania. 

 

9.    KRYTERIUM OCENY OFERTY 

 

Cena oferty - 100% 

 

10.    INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

sektorowych” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie 

spółka z o.o., a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,  poz. 2019).   

2. Zamawiający oświadcza, że: 

a) na podstawie decyzji nr DRE.WRC.4210.6.5.2016.ARY Prezesa URE, cena ciepła  

w kotłowniach lokalnych opalanych gazem ziemnym GZ 50 nie zawiera opłaty  

zastępczej wynikającej z obowiązku art. 10 ustawy o efektywności energetycznej (Dz. 

U. 2016.831); 

b) Zamawiający wykorzystuje paliwo gazowe na cele opałowe nie objęte zwolnieniem od 

akcyzy. 

3. Zapłata za dostarczone w okresach miesięcznych paliwo gazowe następować będzie  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

4.  Warunki handlowe oferty muszą uwzględniać obowiązujące przepisy ustawy Prawo 

Energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i nie mogą narażać stron na 

dodatkowe obciążenia i kary określone w ww. przepisach. 

5. Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy 

koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

6. Na  podstawie  § 27  ust.  4 "Regulaminu  udzielania zamówień  sektorowych" 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  negocjacji.   

7. Na podstawie § 24 ust. 2 “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający 

zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyn. 

8.  Informacji w sprawie udzielą : 

• W sprawach technicznych – Kierownik Działu Dystrybucji Ciepła i Obsługi Klienta – 

Janusz Banaś  tel. 661 424 387 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo 

do 14oo 

• W sprawach formalnych – Grzegorz Dąbrowski  tel. 697 661 556 w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 14oo. 

 

11. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik Nr 1         –  Załącznik Nr 1 Wykaz Punktów Zdawczo – Odbiorczych (PZO).  

Załącznik Nr 2         –  Formularz Cenowy. 

Załącznik Nr 3         –  Klauzula art. 13 RODO. 

  

              Zatwierdził: 

   

Prokurent Spółki                                Prezes Zarządu                                   
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