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Zapytanie ofertowe 

 
Szczecin, dnia 29.10.2021r. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin 

sekretariat@cod.szczecin.pl 
 
 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH 
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: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego (dalej zwane także „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, w języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca 
naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
10. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
11. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest niższa od 130 000 złotych netto. 
12. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy. 

 

ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu, wymagane oświadczenia i dokumenty 

 

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 
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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 
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 obliczenia ceny 

 

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) Niezbędne opłaty i podatki, w tym 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 1-10)” 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. 

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 IV Termin składania ofert 

 

1. Formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia) należy przesłać do dnia 09.11.2021r. do godz. 
12:00 na adres e-mail: zamowienia.publiczne@cod.szczecin.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego: 
Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin (sekretariat). 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną 
odrzucone. 

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

4. 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. 

5. Adres do korespondencji: e-mail: zamówienia.publiczne@cod.szczecin.pl Zamawiający wymaga, aby wszelkie 
pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

mailto:zamówienia.publiczne@cod.szczecin.pl
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ROZDZIAŁ V Kryteria oceny ofert, 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 unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty lub złożone zostały jedynie oferty podlegające odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. 

 

ROZDZIAŁ VI Zawarcie 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) Płatności zostaną dokonane każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 
4) Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury. 
5) 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 VII Obowiązek informacyjny w zakresie RODO 
 

Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 
1) (dalej RODO) informujemy, że:  
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) 

również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych  z niniejszym 
postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem. 
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2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem: 
sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91. 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z 
przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących 
niniejszego postępowania. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy; podstawą prawną przetwarzania 
jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz obowiązek stosowania sformalizowanych zasad 
udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin - Centrum Opieki nad Dzieckiem wynikających z Zarządzenia nr 
657/20 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28.12.2020r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta 
Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (ze zm.). 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także 
inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty 
świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje 
płatnicze) - jeżeli dotyczy. 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  
- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,  
- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania, 
- przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania - w zakresie określonym w przepisach o 
archiwizacji 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani 
profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie 
odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe. 

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może 
być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS. 

11) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy kodeks cywilny); niepodanie 
danych uniemożliwi procedowanie złożonej oferty. 

12) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

ROZDZIAŁ VIII Opis przedmiotu zamówienia 

 

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 

01.01.2022r. do 31.12.2022r. 
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 01.01.2022r. do 
31.12.2022r. 

3) przy ul. Mokrej 23- (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec - Vaillant atmoCompatct, moc 24 kW, 
w terminie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

4) przy ul. Jana Pawła II 43/7 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec z zasobnikiem Vaillant w 
terminie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

5) przy ul. Chojnickiej 61 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), piec - VIESSman Litola, moc 29 kW, w 
terminie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 
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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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

7) przy ul. Śląskiej 8/3 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6), junkers, w terminie od dnia 
01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

8) przy ul. Pokładowej 20 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-3.6) piec Dietrich z zasobnikiem, w 
terminie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

10) przy ul. Jarowita 10/5 - (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-2.1), kuchenka gazowa, w terminie od 
dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

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 1997r. 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. Zamawiający będzie kontrolował wartość umowy i będzie płacić przez cały okres trwania zamówienia za 
rzeczywiste zużycie paliwa gazowego, zgodnie ze stawkami zaproponowanymi przez Wykonawcę w formularzu 
cenowym. 

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2022r., i nie wcześniej 
niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, lub po skutecznym zgłoszeniu zawarcia 
nowej umowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do 31.12.2022r. Obecnym sprzedawcą jest: PGNiG Obrót 
Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną. 
8. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. 
9. 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. 

10. 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. 

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

12. 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. 

13. ZAMAWIAJĄCY JEST PŁATNIKIEM PODATKU AKCYZOWEGO. 


