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Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
 
 
Informacja o Zamawiającym : 
 
Gmina Uniejów, 
ENERGETYKA UNIEJÓW 
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 
NIP: 828-13-56-737  
REGON: 311019579 
Numer  telefonu : 690 450 985 
Adres e –mail :  energetyka@uniejow.pl  
  

prowadząca działalność w formie Jednostki Budżetowej  
ENERGETYKA UNIEJÓW   

NIP: 828-14-14-015,  REGON: 362104963 
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 

 

 
 

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do systemu 

dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie.  

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej 
przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. 
ENERGA-OPERATOR  SA, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 
z późn. zm., dalej również jako ustawa Prawo energetyczne) oraz przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 

Zasilanie w energię elektryczną systemu dystrybucyjnego w Uniejowie 
odbywać się będzie z sieci dystrybucyjnej 15 kV ENERGA-OPERATOR SA  
w punkcie przyłączenia w polu nr 3 rozdzielni SN w rozgałęźniku kablowym 
nr 61175 zlokalizowanym na działce 2146/19 w Uniejowie nr pkt PPE: 
PL0037460000047209. 

Energia elektryczna ma być dostarczona do punktu zdawczo-odbiorczego, którym 
jest zespół urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 15 kV będących 
własnością Zamawiającego, służących do przyłączania  systemu Zamawiającego 
z siecią operatora systemu dystrybucyjnego OSD ENERGA-OPERATOR SA.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany 
Sprzedawcy i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe zrealizowanie. 
Zakończenie realizacji procedury zmiany Sprzedawcy powinno nastąpić 

mailto:energetyka@uniejow.pl
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najpóźniej do dnia 31.12.2022 roku, tak aby od dnia 1.01.2023 roku możliwe było 
rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego. 

 

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa 
do : 
a)   zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej; 

b)   reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany dotychczasowego 

Sprzedawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej 
ilości zakupionej energii elektrycznej, względem ilości szacunkowej określonej w 
Rozdziale I pkt 3 niniejszej IDW. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w zależności od faktycznie zużytej energii elektrycznej. 
Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w rozdziale I pkt 3 
niniejszej IDW nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 
poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen 
określonych w umowie. 

 
2. Rodzaj zamówienia:  dostawa. 

3. Zakres zamówienia. 

Zakresem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji 
energii elektrycznej  na podstawie umowy sprzedaży zawartej na okres od dnia  
01.01.2023 r. godz. 00:00 do dnia 31.12.2023 r. godz. 24:00. Szacunkowy 
zakres rzeczowy dostawy energii elektrycznej  projektuje się w wysokości 
około  2000 MWh i mocy zamówionej 1200 kW.  

Prognoza zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach zawarta jest 
w załączniku nr 3 do IDW. 

Przez dostawę należy rozumieć sprzedaż energii elektrycznej o napięciu 15 kV  
w miejscu przyłączenia do systemu dystrybucyjnego OSD ENERGA-OPERATOR 
SA. Energia będzie podlegać dalszej odsprzedaży wewnętrznej.  

4. Wspólny słownik zamówień: 

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV : 09300000-2 – energia 
elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 

 
ROZDZIAŁ II. TERMINY REALIZACJI 

Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2023 roku, 
jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2023 roku i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
Sprzedawcy. 
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ROZDZIAŁ III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej również 
jako ustawa Prawo zamówień publicznych), do udzielenia niniejszego zamówienia 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych się nie stosuje. 

2. Zamawiający organizuje niniejsze postępowanie w  oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie organizowane w trzech etapach: 

a.  W pierwszym etapie, Wykonawcy przejdą kwalifikację wstępną, 
polegającą na weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw wykluczenia  
z postępowania.  

b. W drugim etapie,  Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zostaną 
zaproszeni do składania ofert wstępnych. 

c. W trzecim etapie, Zamawiający zaprosi wybranych Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wstępne i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,  
a także nie podlegają wykluczeniu z postępowania do złożenia ofert 
ostatecznych. Zamawiający ma możliwość zaproszenia Wykonawców do 
składania ofert ostatecznych dwukrotnie. Możliwość przeprowadzenia 
trzeciego etapu postępowania zachodzić będzie wyłącznie w terminie nie 
dłuższym niż 3 tygodnie od upływu terminu składania ofert wstępnych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych  
i wariantowych. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  
Zamawiający może zmienić treść Istotnych Warunków Zamówienia, jednak każda 
taka zmiana stanie się częścią IWZ i zostanie niezwłocznie opublikowana w ten 
sam sposób, w jaki opublikowana została IWZ 

6. Zamawiający udziela wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących warunków 
zamówienia. Zapytania dotyczące warunków zamówienia powinny być kierowane 
na adres mailowy Zamawiającego podany w niniejszej IWZ. Informacje  
i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące warunków zamówienia będą 
niezwłocznie publikowane w ten sam sposób, w jaki opublikowana została IWZ.  

7. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do 
złożenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wyjaśnień co do 
złożonych w postępowaniu dokumentów lub oświadczeń, jak również na każdym 
etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia 
brakujących lub wadliwych dokumentów, w tym pełnomocnictw oraz wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają 
warunki udziału w postępowaniu lub nie podlegają wykluczeniu z postępowania,  
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, iż złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
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oświadczeń lub dokumentów. Wezwania Zamawiającego będą przekazywane 
drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę jako 
właściwy do komunikacji elektronicznej.  

 
ROZDZIAŁ IV. WYKONAWCA 

Wykonawca musi mieć aktualne i zatwierdzone koncesje na obrót energią 
elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Urząd Regulacji 
Energetyki oraz zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne umowy w celu 
dostawy energii elektrycznej  na terenie Polski. 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
określonych przedmiotem zamówienia, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt 1 powyżej, jeśli: 

1)      przedstawi następujące dokumenty: aktualną i zatwierdzoną koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
elektryczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważny aktualny odpis z KRS 
(lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG) oraz oświadczenie zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do IDW; 

2) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wstępnych,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 2 dostawy 
energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których 
wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 800 000,00 zł/netto. 
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są 
świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia 
wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku 
część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi 
przedstawione w niniejszym ppkt 2). W celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca złoży 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, ze wskazaniem w szczególności 
ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca  wykonania oraz podmiotów na 
rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
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załącznik nr 4 do IDW. Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający 
rozumie dostawy, w przedmiocie, wartości i ilości niezbędnej do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej. 
Wykonawca do przedmiotowego oświadczenia załączy dowody 
określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, z 
tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

3)  będzie posiadać zawartą Generalną Umowę Dystrybucji, umożliwiającą 

wykonanie niniejszego zamówienia, której okres obowiązywania jest nie 

krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania 

spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie Wykonawcy, iż posiada 

zawartą Generalną Umowę Dystrybucji umożliwiającą wykonanie 

zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji 

przedmiotowego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do IDW. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość 
ogłoszono; 

2) który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy 
uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego 
organu; 

3) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) będącego spółką jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-
akcyjną bądź osobą prawną, którego odpowiednio wspólnika, partnera 
lub członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 
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organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

6) w stosunku, do którego wystąpiły  przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej 
również jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego). 

4. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 3 
powyżej, jeśli przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do IDW. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumenty, o których mowa powyżej 
w pkt 2 i 4 powyżej IDW będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

 
ROZDZIAŁ VI. ETAP 1 – KWALIFIKACJA WSTĘPNA 
 
1.  W ramach kwalifikacji wstępnej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty oraz informacje:  

(i) adres mailowy Wykonawcy właściwy do komunikacji elektronicznej w 
ramach tego postępowania; 

(ii) ważny, aktualny odpis z właściwego rejestru/zaświadczenie z CEIDG, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert wstępnych; 

(iii) aktualną i zatwierdzoną koncesję na obrót energią elektryczną na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

(iv) wykaz wykonanych głównych dostaw zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dowodami określającymi, czy te 
dostawy zostały wykonane należycie; 

(v) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do IDW, 
zawierające w szczególności oświadczenie Wykonawcy, iż posiada 
zawartą Generalną Umowę Dystrybucji. 
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2. Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie (pokój nr 
13 ) w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13 do 
dnia 7.06.2022 r. do godziny 12.00. Za moment złożenia przedmiotowych 
dokumentów uznaje się datę i godzinę, w którym wpłynęły one do siedziby 
Zamawiającego.  
 

3. Dokumenty o których mowa w ppkt 1) mogą zostać złożone również za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku będą mieć odpowiednie 
zastosowanie postanowienia VI Rozdziału pkt 2.8 IDW – z wyłączeniem ppkt (iv) 
i (v).  
 

4. Zamawiający na podstawie przekazanych dokumentów dokona weryfikacji 
Wykonawców pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania. 
Zamawiający dokona przedmiotowej weryfikacji zgodnie z postanowieniami 
wskazanymi poniżej:   

 
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawców: 
-  którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,  

a w szczególności Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów, lub pomimo zgłoszenia żądania przez 
Zamawiającego nie udzielili Zamawiającemu wyjaśnień, nie dokonali 
uzupełnienia informacji, oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym 
terminie, lub 

-  wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia 
określona w niniejszym IDW. 

2) Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. 

3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzieleniu zamówienia. 

5.  Po dokonaniu przez Zamawiającego kwalifikacji wstępnej, Zamawiający pisemnie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaprosi Wykonawców spełniających 
warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert wstępnych w terminie 
składania ofert wstępnych z zachowaniem wymogów wskazanych w rozdziale VII 
oraz w terminie określonym w rozdziale VII pkt 1 ppkt 8) IDW. 

 
ROZDZIAŁ VII. ETAP 2 – OFERTA WSTĘPNA 

1. Wymogi oferty wstępnej. 

1) Zaproszony Wykonawca winien złożyć ofertę wstępną na dostawę energii 
elektrycznej, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Przez 
ofertę wstępna należy rozumieć formularz oferty wstępnej stanowiący 
załącznik nr 1 do IDW, 2 jednobrzmiące egzemplarze kompletnej i podpisanej 
umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z ewentualnym pełnomocnictwem 
(ciągiem pełnomocnictw) i innymi załączonymi przez Wykonawcę 
dokumentami.  
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2) Oferta wstępna musi być sporządzona: 

- w języku polskim, w formie pisemnej, tj. pismem maszynowym lub czytelnie 
odręcznie, nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy w jednym egzemplarzu; 

- wszystkie strony oryginału oferty wstępnej powinny być: opieczętowane 
pieczęciami firmowymi i imiennymi, ponumerowane i podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo 
załączone do oferty wstępnej; 

- wszystkie dokumenty załączane do oferty powinny być dołączone w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy oraz opatrzone w datę  
i pieczątkę. 

3) Wraz z formularzem oferty wstępnej Wykonawca składa                                  
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach kompletną umowę sprzedaży 
energii elektrycznej, podpisaną przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo załączone do 
umowy spełniająca warunki ustawy Prawo energetyczne, określającą  
w szczególności: 

 cenę netto energii elektrycznej; 

 ilość zamówionej energii elektrycznej; 

 proponowany sposób i termin płatności; 

 dane dotyczące reklamacji składanych przez odbiorcę oraz bonifikat                      
udzielanych przez Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów             
jakościowych obsługi; 

 postanowienia regulujące przyczyny oraz sposób zmiany umów; 

 postanowienia dotyczące sposobu  rozwiązania umowy; 

 proponowanego sposobu ewentualnej sprzedaży energii elektrycznej przez 
Zamawiającego. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędą się wg zapisów 
umownych i dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walucie innej niż PLN. 

4) Do formularza  oferty wstępnej Wykonawca winien dołączyć  
pełnomocnictwo (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) uprawniające do 
podpisania oferty (jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie 
wynika z aktualnego odpisu z KRS/zaświadczenia z CEIDG). 

5) W przypadku składania oferty za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oferta może zostać sporządzona w postaci elektronicznej 
oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. 

7) Ofertę wstępną należy umieścić w zamkniętej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (paczce) uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią,  
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oraz znajdującej się w nieprzezroczystym opakowaniu, opatrzonej nazwą  
i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: 
Gmina Uniejów, Jednostka Budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW, 
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 

 
„Oferta wstępna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę 
energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”. 
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

 
8) Ofertę wstępną należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie (pokój nr 

13) w siedzibie Zamawiającego w Uniejowie przy ul. Błogosławionego 
Bogumiła 13. 
 
Termin składania ofert wstępnych: Oferty wstępne należy złożyć do 
dnia 9.06.2022 roku do godz. 9:30. 

 
9) Oferta wstępna może zostać także złożona za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. W następujący sposób:  

(i) oferta wstępna zostanie przesłana drogą mailową na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego podany w IDW; 

(ii) Wykonawca wyśle ofertę wstępną z adresu mailowego, który wskazał 
jako właściwy do komunikacji elektronicznej;  

(iii) formularz ofertowy oraz wszelkie pozostałe dokumenty związane ze 
składaną ofertą powinny zostać umieszczone w jednym katalogu, który 
zostanie opatrzony nazwą „Oferta wstępna_(nazwa wykonawcy)”; 

(iv) formularz ofertowy oraz umowa Wykonawcy powinny zostać 
zabezpieczone hasłem; 

(v) hasło do formularza ofertowego oraz umowy powinno zostać przesłane 
drogą mailową na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany 
w IDW z adresu mailowego Wykonawcy, który wskazał on jako 
właściwy do komunikacji elektronicznej, dnia 9.06.2022 r. pomiędzy 
godziną 10:00, a godziną 10.30.  

(vi) formularz ofertowy oraz umowa oraz wszelkie pozostałe dokumenty 
składane razem z ofertą, powinny zostać opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, rozdział VII                    
pkt 1ppkt 2) IDW stosuje się odpowiednio. 

(vii) w przypadku dokumentów sporządzonych w oryginale w postaci 
elektronicznej konieczne jest opatrzenie tego dokumentu właściwym 
podpisem zgodnie z postanowieniami punktu poprzedniego,                          
w przypadku dokumentów sporządzonych w oryginale w wersji 
papierowej konieczne będzie dokonanie ich cyfrowego odwzorowania 
(np. skanu) oraz opatrzenie tego odwzorowania odpowiednim podpisem 
elektronicznym zgodnie z podpunktem (vi) powyżej.  

10) Wykonawca jest związany złożoną ofertą wstępną przez okres 4 
godzin od terminu składania ofert wstępnych, wskazanego    
    powyżej. 
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2. Zmiana i wycofanie ofert wstępnych. 

1) Przed upływem terminu do składania ofert wstępnych, Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę wstępną. Żadna z ofert wstępnych nie może być 
zmieniona ani wycofana po upływie tego terminu. 

2) Zmiana oferty wstępnej złożonej drogą tradycyjną następuje poprzez złożenie 
zmienionej, pisemnej oferty wstępnej według takich samych zasad jak 
wcześniej składana oferta wstępna. Oferta wstępna, zmieniająca wcześniej 
złożoną ofertę wstępną musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia 
oferty wstępnej są zmieniane. 

3) Zmiana oferty złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
następuje poprzez złożenie zmienionej oferty wstępnej według takich samych 
zasad jak przy składaniu oferty pierwotnej. Oferta wstępna, zmieniająca 
wcześniej złożoną ofertę wstępną musi jednoznacznie wskazywać, które 
postanowienia oferty wstępnej są zmieniane.  

4) Zamawiający wydaje Wykonawcy ofertę wstępną tylko na podstawie 
pisemnego wniosku o zwrot oferty wstępnej, złożonego przez osobę 
upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty wstępnej, musi być załączone do wniosku  
o zwrot oferty wstępnej. 

5) Wniosek o wycofanie oferty wstępnej złożonej drogą elektroniczną może 
zostać złożony pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej   
z zastrzeżeniem, że zarówno wniosek o wycofanie oferty oraz upoważnienie 
do wycofania oferty składane drogą elektroniczną muszą zostać podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 
Przedmiotowy wniosek powinien zostać wysłany na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego podany w IDW z adresu mailowego 
Wykonawcy, który wskazał on jako właściwy do komunikacji elektronicznej. 

6) Wycofanie oferty złożonej drogą elektroniczną następuje poprzez usunięcie            
z poczty elektronicznej Zamawiającego wiadomości mailowej Wykonawcy 
zawierającej ofertę wstępna.  

3. Otwarcie ofert wstępnych. 

1) Otwarcie ofert wstępnych nastąpi w dniu 9.06.2022 roku o godz. 11.00             
w siedzibie Zamawiającego Gminie Uniejów 99-210 Uniejów ul. Bogumiła 
13. 

2) Otwarcie ofert wstępnych jest jawne. 

4. Wybór oferty 

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny 
ofert wstępnych zgodnie z kryteriami wyboru ofert wskazanymi w rozdziale IX 
IDW. 
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2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia drugiego etapu postępowania 
(oferta wstępna) bez dokonywania wyboru oferty w całości lub części bez 
podawania przyczyny. Powyższe nie uniemożliwia przeprowadzenia dalszych 
etapów postępowania i nie niweczy skutków kwalifikacji wstępnej dokonanej  
w ramach pierwszego etapu postępowania.  

3) W przedmiotowej sytuacji ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
zamknięcia drugiego etapu postępowania (oferta wstępna) bez dokonywania 
wyboru oferty nastąpi zgodnie z postanowieniami rozdziału XI IDW, do dnia 
9.06.2022 r. do godziny 12:00. 

ROZDZIAŁ VIII. ETAP 3 - OFERTA OSTATECZNA 

1. Warunki przeprowadzenia trzeciego etapu postępowania. 

Zamawiający może pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej zaprosić wybranych Wykonawców do złożenia ofert ostatecznych  
w terminie składania ofert ostatecznych, wyznaczonym przez Zamawiającego na 
dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie dwóch dni od dnia  przekazania 
zaproszenia. 

2. Wymogi ofert ostatecznej 

1) Zaproszony Wykonawca złoży ofertę ostateczną na dostawę energii elektrycznej, 
zgodnie ze wzorem formularza oferty ostatecznej (załącznik nr 2 do IDW) oraz 
przy odpowiednim zastosowaniu zapisów zawartych w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2), 
3), 5) i 6) niniejszej IDW. Prze ofertę ostateczną należy rozumieć  formularz oferty 
ostatecznej stanowiący załącznik nr 2 do IDW, 2 jednobrzmiące egzemplarze 
kompletnej i podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz                            
z ewentualnym pełnomocnictwem (ciągiem pełnomocnictw) i innymi załączonymi 
przez Wykonawcę dokumentami. 

2) Formularz oferty ostatecznej (załącznik nr 2 do IDW) zawiera:  

a) cenę jednostkową netto i opłaty z aktualnie zatwierdzonej dla    
       Wykonawcy Taryfy;  

b) należną stawkę i kwotę podatku VAT.  

Zaleca się aby ceny jednostkowe netto oraz wartości netto zostały wskazane               
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
matematycznymi. Cena podana w ofercie ostatecznej może się różnić od 
ceny zaproponowanej w ofercie wstępnej.  

3) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędą się wg zapisów 
umownych i dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w walucie innej niż PLN. 

4) Wykonawca w załączeniu do formularza oferty ostatecznej przedstawi  w               
2 egzemplarzach kompletną umowę sprzedaży energii elektrycznej 
podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub 
posiadającą pełnomocnictwo załączone do umowy kompleksowej,  
spełniającą warunki ustawy Prawo energetyczne. 

5) Do formularza oferty ostatecznej Wykonawca winien dołączyć 
pełnomocnictwo (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) uprawniające do 
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podpisania formularza ofertowego oraz umowy kompleksowej (jeżeli 
umocowanie osoby podpisującej ofertę lub umowę kompleksową nie 
wynika z aktualnego odpisu z KRS/zaświadczenia z CEIDG). 

6) Ofertę ostateczną (sporządzoną wg załącznika nr 2 do IDW) należy złożyć                   
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, tj. ul. Bogumiła 13 w Uniejowie 99-
210, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta ostateczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę energii 
elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie”.                       
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

7) Oferta ostateczna może zostać złożona również za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, do złożenia oferty ostatecznej w formie elektronicznej będą mieć 
zastosowanie odpowiednio postanowienia rozdziału VII pkt 1 ppkt 9 niniejszej 
IDW. 

8) Wykonawca jest związany złożoną ofertą ostateczną przez okres 4 godzin od 
terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie                             
z pkt. 1 ppkt 1) lub 3) powyżej niniejszej IDW. 

1. Zmiana i wycofanie ofert ostatecznych. 

Do zmiany i wycofania oferty ostatecznej odpowiednie zastosowanie mają zapisy 
zawarte w rozdziale VII w punkcie 2 niniejszej IDW. 

2. Otwarcie ofert ostatecznych. 

1) Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej 
poinformuje Wykonawców o przewidywanym terminie wyboru oferty, który 
nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Bogumiła 13 w Uniejowie 99-210. 

2) Otwarcie ofert ostatecznych jest jawne.  

3) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie                                 
z postanowieniami rozdziału XI IDW w ciągu 4 godzin od terminu składania 
ofert ostatecznych wyznaczonego przez Zamawiającego. 

5. Wybór oferty 

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ma podstawie oceny ofert 
ostatecznych zgodnie z kryteriami wyboru ofert wskazanymi w rozdziale IX IDW.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty w całości lub 
części bez podawania przyczyny. Powyższe nie niweczy skutków kwalifikacji 
wstępnej dokonanej w ramach pierwszego etapu postępowania. W takim 
przypadku Zamawiający ma możliwość ponownego jednokrotnego zaproszenia 
Wykonawców do składania ofert ostatecznych w terminie nie dłuższym niż                    
2 tygodnie od upływu terminu składania ofert wstępnych na warunkach 
wskazanych w rozdziale VIII IDW. 

3) W przedmiotowej sytuacji ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi 
zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI IDW w ciągu 4 godzin od terminu 
składania ofert ostatecznych wyznaczonego przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 
ceny oraz kryterium korzyści dla Zamawiającego ze względu na treść 
postanowień  umowy sprzedaży energii elektrycznej:  

 

Nazwa kryterium: Maksymalna ilość 
punktów 

Waga: 

Cena całkowita  - C 92 92 % 

Kryterium korzyści dla Zamawiającego 
ze względu na treść postanowień umowy 
- K 

8  8 % 

a. Zasady oceny ofert według kryterium: Cena. 
 
Dla  celów  porównania  ofert  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert  brana  będzie  
pod  uwagę  cena brutto określona  w ofercie. 
 
Wartość kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem (z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 
 
  Cxmin 
C =   x 94 pkt 
    Cx 
gdzie: 
C – Wartość kryterium Ceny dla oferty badanej 

Cxmin – Cena najniższej oferty(średnia) 

Cx – Cena oferty badanej(średnia) 

 

b. Zasady oceny ofert w kryterium: Korzyść dla Zamawiającego ze względu na 
treść postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej: 

Na ocenę ofert w przedmiotowym kryterium składa się treść postanowień 
przedłożonej przez Wykonawcę umowy, w zakresie korzyści tych postanowień dla 
Zamawiającego, obliczona według następujących zasad: 

 

L.p. Postanowienie umowne Maksymalna 
ilość punktów 

1 Sposób i termin płatności 2 pkt 

2 Postanowienia regulujące przyczyny oraz sposób 
zmiany umów 

2 pkt 

3 Postanowienia dotyczące sposobu rozwiązania 
umowy 

2 pkt 
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W kryterium korzyści dla Zamawiającego można otrzymać maksymalnie                      
8 punktów. 

c.   Ocena ofert przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa w niniejszym                
pkt 1 powyżej, dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie 
informacji zamieszczonych w ofercie (formularzu ofertowym oraz umowie na 
sprzedaż energii elektrycznej). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w 
treści oferty ceny, sposobu terminu płatności, kwestii dotyczących 
reklamacji składanych przez odbiorcę oraz bonifikat udzielanych przez 
Wykonawcę w związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych 
obsługi, postanowień regulujących przyczyny oraz sposób zmiany umów 
oraz postanowień dotyczących sposobu rozwiązania umowy lub wpisane 
w formularzu ofertowym oraz umowie na sprzedaż energii elektrycznej 
postanowienia są rozbieżne - Zamawiający odrzuci taką ofertę.   

2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 

2. Wszelkie zaokrąglenia punktów otrzymanych przez Wykonawcę, Zamawiający 

przeprowadzi zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą 

liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, 

o których mowa w pkt. 1 powyżej. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez podmiot niezaproszony do składania 
ofert lub podlegający wykluczeniu, zgodnie z postanowieniami rozdziału V pkt 3 
niniejszej IDW. 

  
ROZDZIAŁ X. ODRZUCENIE OFERTY 

Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w rozdziale IX niniejszej IDW, 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści niniejszej IDW, z wyjątkiem omyłek 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; 

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3. zawiera nieusuwalne błędy w obliczeniu ceny; 

4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub 

Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
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 ROZDZIAŁ XI. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej na stronie internetowej http://energetykauniejow.pl/bip/.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia trzeciego etapu (oferta 
ostateczna) postępowania bez dokonywania wyboru oferty w całości lub w części 
albo jego unieważnienia bez podania przyczyn.  

3. Zamawiający ma prawo powtórnie zaprosić do złożenia oferty ostatecznej                       
w ramach trzeciego etapu postępowania. 

 
 ROZDZIAŁ XII. ZAWARCIE UMOWY 

Wraz z wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający podpisze złożoną przez 
Wykonawcę w ramach oferty - umowę sprzedaży energii elektrycznej w sposób, w 
który nastąpiło jej podpisanie przez Wykonawcę, a następnie odeśle niezwłocznie jej 
egzemplarz wybranemu Wykonawcy w sposób, w który nastąpiło złożenie oferty 
przez tego Wykonawcę. Tym samym, umowa kompleksowa zostanie zawarta na 
skutek złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego, bez konieczności 
uzyskiwania dodatkowej zgody wybranego Wykonawcy. 

W przypadku ofert, które nie zostały wybrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia uznaje się, iż nie są wiążące i nie wywołują jakichkolwiek skutków 
prawnych.  

 
 ROZDZIAŁ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
 
Spis załączników do IDW: 
1) Formularz oferty wstępnej. 
2)  Formularz oferty ostatecznej.   
3)  Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach. 
4)  Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw. 
5) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz                       

o możliwościach wykonania zadania przez Wykonawcę. 
6) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania. 
7) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  
 

http://energetykauniejow.pl/bip/
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do IDW 

 
FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ 

 
Niniejszym, na podstawie zaproszenia przekazanego przez Zamawiającego, składamy ofertę 
wstępną w imieniu1: 

……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON…………………Tel/fax………………..e-mail:………………………. 

 

Na rzecz Jednostki Budżetowej „Energetyka Uniejów” Gminy Uniejów, w postępowaniu 
prowadzonym zgodnie z Kodeksem cywilnym, którego przedmiotem jest : 

 

„Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej 

w Uniejowie” 

 
1. Proponujemy zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierającej następujące 

istotne postanowienia, w zakresie: 

a) cena netto energii elektrycznej (zł/MWh)  

  

 

2023r- ............................................................................................................................  

b) ilość zamówionej energii elektrycznej 

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

c) proponowany sposób i termin płatności; 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

                                                 
1 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania Wykonawcy/Wykonawców. 
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…........................................................................................................................................  

d) reklamacje składane przez odbiorcę oraz bonifikaty udzielane przez Wykonawcę w 

związku z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi 

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

e) postanowienia regulujące przyczyny oraz sposób zmiany umowy  

 

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

f) postanowienia dotyczące sposobu rozwiązania umowy  

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

g) proponowany sposób ewentualnej sprzedaży energii elektrycznej przez 

Zamawiającego  

  

…....................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................  

 

2. Zobowiązujemy się do rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej od dnia 01.01.2023 roku 

o godz. 00:00 
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3. Oświadczamy, że posiadamy zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne 

umowy w celu dostawy energii elektrycznej na terenie Polski. 

4. Zapoznaliśmy się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) oraz otrzymaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty wstępnej. 

5. Akceptujemy wszystkie postanowienia IWZ bez zastrzeżeń. 

6. Akceptujemy wskazany w IWZ czas związania ofertą przez 4 godziny. Termin ten 

rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert wstępnych. 

7. Jesteśmy świadomi, iż  w razie wybrania naszej oferty, Zamawiający wraz z wyborem 

naszej oferty, podpisze umowę sprzedaży energii elektrycznej, podpisaną i złożoną przez 

nas wraz z niniejszą ofertą. Tym samym, umowa zostanie zawarta na skutek złożenia 

oświadczenia woli przez Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania naszej 

dodatkowej zgody.  

8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Ponadto, 

zobowiązujemy się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której 

będziemy realizować zadanie, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania, o przetwarzaniu jej danych osobowych 

przez Zamawiającego, zwalniającym tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym 

mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. 

9. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) Podpisana umowy sprzedaży energii elektrycznej w 2 egzemplarzach; 

2) pełnomocnictwo (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) uprawniające do podpisania oferty 

oraz umowy3 

3) …………………………….. 

4) ……………………………… 

5) ……………………………… 

10. Ofertę składamy na ………stronach ponumerowanych w sposób ciągły. 

11. Składamy niniejszą ofertę wstępną we własnym imieniu/ w imieniu spółki: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

……………………………………... ……………………………………. 
(data)  (podpis i pieczęć imienna osoby                                                                                                                    

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 

                                                 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
3 3 Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę lub umowę kompleksową nie wynika z aktualnego 
odpisu z KRS/zaświadczenia z CEIDG. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do IDW 
 

FORMULARZ OFERTY OSTATECZNEJ 
Niniejszym, na podstawie zaproszenia przekazanego nam przez  Zamawiającego, składamy 
ofertę ostateczną w imieniu4: 

……………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON…………………Tel/fax………………..e-mail:………………………. 
 

Na rzecz Jednostki Budżetowej „Energetyka Uniejów” Gminy Uniejów, w postępowaniu 
prowadzonym zgodnie z Kodeksem cywilnym, którego przedmiotem jest : 

 

„Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej  

w Uniejowie” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Istotnych 

Warunkach Zamówienia z dnia ……………..  2022 roku  za : 

L.p. 
Rodzaj cen i stawek/ rodzaj 

opłaty 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 
 

Cena 
jednostkowa 
brutto  [zł ] 

1 2 3  4 

 

Energia elektryczna 

1’ 
Cena jednostkowa netto w zł 
za 1 MWh – 2023r 

  

2 
Opłata abonamentowa netto w 
zł za jeden miesiąc (2023r) 

  

   

 
 
Całkowita cena brutto za wykonanie zamówienia w zakresie dostaw energii 
elektrycznej (bez usług dystrybucyjnych) - 2000 MWh (z należnym podatkiem VAT 
wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., poz. 931]) wynosi:  
……………………………………………………………………………………………………… 
słownie:  
……………………………………………………………………………………………………….. 
podatek VAT (……….%) w wysokości: ……………………………………………………… 
 
W cenie oferty netto uwzględniliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z 
realizacją przedmiotowego zamówienia.  

 
Koszt jednostkowy wynikowy oferty  wynosi …………………….  zł/MWh energii 
elektrycznej netto. 

 
2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Istotnych 

Warunkach Zamówienia. 

                                                 
4 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania Wykonawcy/Wykonawców. 
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3. Oświadczamy, że Odbiorca w zakresie dostaw energii elektrycznej jest zakwalifikowany 

wg postanowień Taryfy ..…… Wykonawcy do grupy taryfowej ……….. . Roczna moc 

umowna zamówiona przez Odbiorcę ……………………. kWh/h (…………….m3/h) . 

4. Oświadczamy, że posiadamy zatwierdzone Taryfy i podpisane wszelkie niezbędne 

umowy w celu dostawy energii elektrycznej na terenie Polski. 

5. Zapoznaliśmy się z treścią Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty ostatecznej. 

6. Akceptujemy wskazany w IWZ czas związania ofertą przez 4 godziny. Termin ten 

rozpoczyna się wraz z zakończeniem terminu składania ofert ostatecznych. 

7. Akceptujemy wszystkie postanowienia IWZ.. 

8. Jesteśmy świadomi, iż  w razie wybrania naszej oferty, Zamawiający wraz z wyborem 

oferty podpisze umowę na sprzedaż energii elektrycznej, podpisaną i złożoną przez nas 

wraz z niniejszą ofertą. Tym samym, umowa zostanie zawarta na skutek złożenia 

oświadczenia woli przez Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania naszej 

dodatkowej zgody.  

9. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Ponadto, 

zobowiązujemy się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której 

będziemy realizować zadanie, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 

Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania, o przetwarzaniu jej danych osobowych 

przez Zamawiającego, zwalniającym tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym 

mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. 

12. Do oferty ostatecznej załączamy następujące dokumenty: 

1) Podpisana umowa na sprzedaż energii elektrycznej w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

2) Pełnomocnictwo (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) uprawniające do podpisania 

oferty oraz umowy6. 

4)   ………………………. 

5)   ………………………. 

6)   ………………………... 

 

10. Ofertę składamy na …..…stronach ponumerowanych w sposób ciągły. 

11. Składamy niniejszą ofertę ostateczną we własnym imieniu/ w imieniu spółki/: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

…………………………………...... ……………………………………. 
(data)  (podpis i pieczęć imienna osoby                                                                                                                    

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 

                                                 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
6 Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę lub umowę kompleksową nie wynika z aktualnego 
odpisu z KRS/zaświadczenia z CEIDG. 



Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w Uniejowie   
 

22 

 

Załącznik nr 3 do IDW 

 
Szacunkowe miesięczne ilości  zużycia energii elektrycznej  w okresie od 01.01.2023 roku do 

31.12.2023 roku do godziny 24:00  
 

 

       
 
 
 

Zamawiający                  Wykonawca 
 
 
 

    ……………………….     ………………………………. 
 

Miesiąc 
 

Szacunkowe miesięczne ilości zużycia 
energii elektrycznej  [MWh] 

  

sty-23 60 

lut-23 60 

mar-23 80 

kwi-23 80 

maj-23 250 

cze-23 250 

lip-23 320 

sie-23 340 

wrz-23 280 

paź-23 100 

lis-23 90 

gru-23 90 

RAZEM 2000 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do IDW 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………..
.…………………….…………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON …………………Tel/fax ………………..e-mail: …………… 
   
 

Oświadczenie  
zawierające wykaz dostaw dla zamówienia pn. 

 „Dostawa energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w 
Uniejowie”  

 
 
 
Wykaz zrealizowanych dostaw: 
 

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu 

(Zamawiającego) 

Przedmiot zamówienia                          
(nazwa) 

Całkowita 
wartość 

zamówienia 

Data i miejsce 
wykonania 

1 
 
 

 
 

   

2 
 
 

 
 

   

3 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

Uwaga! Wykonawca do przedmiotowego oświadczenia załączy dowody określające, czy te dostawy 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
odpowiednie dokumenty. 
 
 

…………………………………...... ……………………………………. 
(data) (podpis i pieczęć imienna osoby 

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do IDW 
 

   

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON …………………Tel/fax ………………..e-mail: …………………… 

   
 

Oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia na 
„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w Uniejowie” 

oraz o możliwościach wykonania zadania przez Wykonawcę 
 
 

 

 
Oświadczamy, że : 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w IWZ, 
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych 

przedmiotem zamówienia, 
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
5) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Ponadto, oświadczamy, że posiadamy zawartą Generalną Umowę Dystrybucji, 
umożliwiającą wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy 
niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 
 
 

…………………………………...... ……………………………………. 
(data) (podpis i pieczęć imienna osoby 

 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do IDW 
 
Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………..
.…………………….…………………………………………………………………………… 

NIP ………………..REGON …………………Tel/fax ………………..e-mail: …………… 
   
 

 

        OŚWIADCZENIE  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

„Dostawę energii elektrycznej do systemu dystrybucji energii elektrycznej w 
Uniejowie” 

 
 

Oświadczam, że Wykonawca: 

:.......................................................................................................................................  

1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania jako Wykonawca, w stosunku do 
którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono; 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania jako Wykonawca, który zalega z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości decyzji właściwego organu; 

3) Nie podlega wykluczeniu z postępowania jako Wykonawca będący osobą 
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania jako Wykonawca będący spółką jawną, 
partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną bądź osobą prawną, którego 
odpowiednio wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) Nie podlega wykluczeniu z postępowania jako podmiot zbiorowy, wobec którego 
sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
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6) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

 

 

 

 
…………………………………...... ……………………………………. 

(data) (podpis i pieczęć imienna osoby 
 uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do IDW 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO)  
informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów prowadząca 

działalność gospodarczą w formie Jednostki Budżetowej „Energetyka Uniejów”, z 
siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów. 

 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Olszak, kontakt: adres 

e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832. 

 
3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonych 

poniżej celów przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 
będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,  
 - inne dane osobowe i dane osobowe innych osób przekazane przez Wykonawcę 
niezbędne do realizacji określonych poniżej celów przetwarzania. 

4.  Pani/Pana dane przetwarzamy w celu:  

 związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 ewentualnego: zawarcia i wykonywania umowy będącej przedmiotem prowadzonego 
postępowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania ciążących na 
Administratorze obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 w przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem Wykonawcy lub 
osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy, 
Pani/Pana dane osobowe, wskazane przez Wykonawcę w dokumentach 
przekazywanych Administratorowi, Administrator przetwarza w celu realizacji jego 
prawnie uzasadnionych interesów, polegających na podjęciu działań z Pani/Pana 
udziałem przed zawarciem umowy, zmierzających do zawarcia umowy, w 
szczególności przeprowadzenia postępowania, a także w celu wykonania umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  
 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
kancelariom prawnym, firmom informatycznym, podmiotom prowadzącym działalność 
pocztową lub kurierską.  

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
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7. Dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz mające na celu zawarcie umowy, Administrator przetwarza przez czas 
niezbędny do realizacji tego celu, a także przez czas, w którym przepisy nakazują 
przechowywać dane. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą 
przechowywane przez okres realizacji umowy. Dane osobowe pozyskane w celu 
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez 
czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez 
czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przechowywania 
danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do 
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po tym okresie jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

 
Dane osobowe pełnomocników/reprezentantów Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy przetwarzane w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przechowywane są przez czas 
niezbędny do realizacji tego celu. 

8. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie poda 
nam Pani/Pan swoich danych, niemożliwe będzie dokonanie oceny złożonej oferty, a 
także zawarcie i wykonanie umowy. 

9. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych7; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO8;   
 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 
11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

                                                 
7 Administrator informuje, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, a w odniesieniu do  przetwarzania  
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
8 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 


