Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
NIP 525 000 95 94, REGON 000278570
Podstawa prawna realizowanej procedury – zamówienie realizowane będzie z pominięciem
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054, z późn. zm.), z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 130.000,00 złotych netto

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
zgodnie z ustawą prawo energetyczne w okresie 12 m-cy od dnia rzeczywistego
dostarczenia energii elektrycznej do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla
następujących punktów odbioru:
- TR Warszawa, Marszałkowska 8
- TR Warszawa, biura Działu Księgowości, Marszałkowska 8/12
- TR Warszawa, sala prób Wilcza 2/4
2. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, w tym energia
rozliczana przez dotychczasowego Wykonawcę w poszczególnych punktach odbioru, wg
następującej taryfy:
- TR Warszawa, Marszałkowska 8 – ok. 150 000 KWh, grupa C21
- biura Działu Księgowości TR Warszawa, Marszałkowska 8/12 – ok. 10 000, grupa C21
- sala prób Wilcza 2/4 – ok. 1 000 KWh, grupa C11
3. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter
jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
energii elektrycznej w podanej ilości.
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4. Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas
stosowane u Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy zaproponowane są
korzystniejsze od dotychczasowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres współpracy: 01.01.2022-31.12.2022
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2021 roku o godz. 12.00. Osoba do
kontaktu: Iwona Patejuk, tel. 796 007 001
2. Ofertę można złożyć:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: administracja@trwarszawa.pl z dopiskiem:
„Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa 2022” lub
-

w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Zamawiającego: TR Warszawa, przy

ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa (portiernia TR Warszawa) z dopiskiem na kopercie:
„Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa 2022”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
5. Wynik zapytania ofertowego zostanie przesłany do Wykonawcy, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia
dotyczące zaoferowanych usług.

V. TERMIN PŁATNOŚCI
Do 21 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
VI. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia procedury zakupowej na każdym etapie bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia
dotyczące zaoferowanych usług.
3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu.
Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego
w niniejszym dokumencie.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
składanych ofert) 100% cena.
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5. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do podpisania umowy.
Warunkiem świadczenia usługi jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Warunki udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
- zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydaną
prze Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadających
aktualną umowę generalną z operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej przyłączonym do sieci Energa Operator S.A. –
w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową
i terminową realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.

………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
Formularz ofertowy
........................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadający siedzibę......................................................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

..................................................................................................................................................................................................
województwo

powiat

.................................................................................................................................................................................................
telefon

fax.

strona internetowa e-mail ............................................................................................................................................
NIP ......................................................................................................
REGON ...............................................................................................
reprezentowana przez:
…………….........................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób/osoby uprawnionych do reprezentowania firmy

przystępując do postępowania o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto, na realizację zadania
pn.:„Dostawa energii elektrycznej dla TR Warszawa 2022”
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę w wysokości:
…...................................................................................................................................... zł
słownie: …..................................................................................................................................................................................
w tym obowiązujący podatek VAT.
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Cena ta wynika z poniższej tabeli:

Taryfa

Przewidywane
zużycie energii
elektrycznej w
ciągu 12 m-cy w
kWh/liczba
miesięcy

a

b

C21

150 000

C21

10 000

C11

1 000

Cena
jednostkowa
energii
elektrycznej
netto

Cena
jednostkowa
energii
elektrycznej
brutto

za 1 kWh

za 1 kWh

c

d

Wartość netto Wartość brutto
(b x c)

(b x d )

e

f

SUMA:

Planowany termin realizacji: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
1. Abonament tj. koszty które powinien uwzględnić wszystkie ewentualne stosowane przez
sprzedawców energii opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opląty związane z
handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.
2. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
3. Do oferty załączam w oryginale pełnomocnictwo/a – o ile dotyczy.
Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i warunkami zamówienia TR Warszawa
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

…………………………………………………………
(Data i czytelny podpis Wykonawcy)
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