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Zapytanie ofertowe 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza 

ul. Wszystkich Świętych 66, 71 -457 Szczecin 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl  

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 
KWOTY 30.000 euro NA DOSTAWĘ PN: 

„Kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E  
dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza  w Szczecinie” 

 
ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego (zwanego dalej „zapytaniem” lub „ZO”) oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem II ZO. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami ZO. 
3. Oferta musi być sporządzona czytelnie i w języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być przez niego parafowane. 
6. Wykonawca składa tyko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie ofert wariantowych/zawierających 

propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Złożone oferty nie stanowią 

ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń 
 

Rozdział II Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
jeżeli wykonawca: 
1) na dzień składania ofert posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu gazem,  
oraz 

2) na dzień składania ofert posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej  
lub  

3) na dzień składania ofert posiada zawartą umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu 
ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

2. Wykaz wymaganych dokumentów w ofercie: 
1) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO. 
2) Dokument/dokumenty, określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy (w tym do złożenia oferty) tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, o ile uprawnienie to nie 
wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli  Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności  z rejestrów publicznych 
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

3) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w ppkt 2 powyżej). 

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert i dokumentów załączonych do oferty oraz wszystkich pozostałych dokumentów 
składanych/pozyskanych w trakcie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do weryfikacji 
danych dotyczących Wykonawcy i powyższych dokumentów w szczególności za pośrednictwem dostępnych dla 
Zamawiającego baz danych lub rejestrów. 

4. Oferta Wykonawcy, który nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ZO, zostanie odrzucona z 
przedmiotowego postępowania. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie, niżej wymienione omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.  

 

ROZDZIAŁ III Sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
15:00. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję np.: wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma (dowód 
transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 
Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania), Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

3. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. 
składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku 
polskim. 

4. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszego ZO. Zamawiający wymaga, aby 
wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Joanna Oleszczuk 07:00 – 
15:00, fax 91-431-58-91 wew. 32, e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl 

 

ROZDZIAŁ IV Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Podstawą określenia ceny jest Załącznik nr 1 do ZO. 
2. Cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia tj.: 

1) Cenę produktu wraz z dostawą do Zamawiającego; 
2) Cenę dystrybucji; 
3) Ewentualne upusty, rabaty i inne koszty; 
4) Podatek od towarów i usług (VAT); 
5) Dodatkowe koszty wykonawcy. 

3. Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Zamawiający dopuszcza możliwość podawania cen 

jednostkowych (za paliwo gazowe i opłaty dystrybucyjne) z dokładnością do 5 miejsc po przecinku wyrażonych 
w złotych oraz do 3 miejsc po przecinku w przypadku wyrażenia ich w groszach. 

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
5. Cena wskazana w pozycji „Łączna Cena Oferty brutto wszystkich lokalizacji (suma pozycji „Cena oferty brutto” z 

punktów 1-9 )” wskazana w załączniku nr 1 do ZO, służyć będzie wyłącznie do porównania złożonych ofert i 
wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o 
zaoferowane ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do ZO i rzeczywiste zużycie gazu. 
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6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona 
cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

ROZDZIAŁ V Składanie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 grudnia 2019 r., do godz. 12:00. 
2. Ofertę można: 

1) Przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich  
Świętych 66, 71-457 Szczecin 
lub 

2) przekazać w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: sekretariat@cod.szczecin.pl  
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego, zgodnie z formą przez niego 

wymaganą. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i badaniu. 
 
ROZDZIAŁ VI Wybór oferty najkorzystniejszej. 

 

1. Oferty nieodrzucone, ocenione zostaną na podstawie kryterium „Cena”. Cena (C) – 100%. 
2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” (C): 
 

najniższa cena ofertowa 
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

cena ofertowa w ofercie ocenianej 
 

Podstawą oceny ofert w kryterium „Cena” będzie określona przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do ZO „Łączna 
Cena brutto wszystkich lokalizacji”. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w 

kryterium. Przyznane w kryterium punkty, zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku. 
6. Zamawiający unieważnia postępowanie, z zastrzeżeniem pkt 7, w szczególności, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny. 
 

ROZDZIAŁ VII Zawarcie umowy; istotne postanowienia umowy 

 

1. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 

2. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uzyskała w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 

3. Istotne postanowienia, które należy wprowadzić do umowy: 
1) Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane: 

„Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10 
Płatnik:  Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66 

w Szczecinie” 
2) Faktury należy przesyłać na adres Płatnika. 
3) Termin płatności: 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury. 
4) Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. 
ustawie. 

 

ROZDZIAŁ VIII Opis przedmiotu zamówienia 
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego 
(grupa E) do budynku: 
1) przy ul. Wszystkich Świętych 66 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-2.1), w terminie od dnia 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
2) przy ul. Narożnej 48 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-4), piec – Brojte typ Energy Top z 

zasobnikiem oraz Kocioł żeliwny Buderus G144ECO, moc 28kW, w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. 

3) przy ul. Mokrej 23- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec - Vaillant atmoCompatct, moc 24 kW, 
w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

4) przy ul. Jana Pawła II 43/7 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec z zasobnikiem Vaillant w 
terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

5) przy ul. Chojnickiej 61- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), piec - VIESSman Litola, moc 29 kW, w 
terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

6) przy ul Śląskiej 12/5- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec- typ Niedźwiedź KL Z 35 Saunier 
Duval, moc 24kW. w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

7) przy ul. Śląskiej 8/3- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), junkers, w terminie od dnia 01.01.2020 
r. do 31.12.2020 r. 

8) przy ul. Pokładowej 20 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec Dietrich z zasobnikiem, w 
terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

9) przy ul. Łosiowej 5- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-4) piec - Vaillant VK-36/4-1 XEU, moc 37 kW, 
w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do ZO. Deklarowane w ww. załączniku 
zużycie gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi zobowiązania do jego zakupu. 
Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy. 

3. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy kompleksowej 
(sprzedaż, magazynowanie, przesył lub dystrybucja paliwa gazowego do odbiorcy), na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny. 

4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za 
jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia 

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020r. Obecnym sprzedawcą jest: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną. 
7. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
8. W przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opłaty z tytułu 

przekroczenia obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłat z tytułu niedostosowania się 
przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych 
opłat ustalonych w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na 
zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty dystrybucyjnej stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy 
wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) bez względu 
czy zmiana jest korzystna dla zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 
niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla Zamawiającego. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku zmiany ceny netto paliwa gazowego w 
związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej zmiany opodatkowania 
podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla Zamawiającego. 

12. ZAMAWIAJĄCY JEST PŁATNIKIEM PODATKU AKCYZOWEGO. 


