
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek 
samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu 
Łowickiego”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, 
poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, 
Dz. U. z 2012 r. poz. 769, poz.951, poz.1101, poz. 1271, poz. 1529)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego".

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Szymajda

Grażyna Wagner
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BSI.272.3.2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
(SIWZ)

„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”
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I. Zamawiający
Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania 
pn: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich 

jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego” 

w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w imieniu:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,

2. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
9. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,

10. Dom Pomocy Społecznej w Borówku,

11. Muzeum w Łowiczu,

12. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

14. Gmina Kiernozia

15. Szkoła Podstawowa w Kiernozi

16. Przedszkole Samorządowe w Kiernozi.

Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz.

¡I. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1 .Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby 

wspólnych Zamawiających dla 57 punktów poboru o łącznym wolumenie 

1865.586 KWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2014 

roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów 

poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej 

niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania 

energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

2.1. Część 1 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

ulicznego
2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne dla 24 punktów poboru o łącznym 
wolumenie 68.396 KWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej niż od dnia 

01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych 

punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej 

niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania 

energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Grupa taryfowa C12w
strefa szczyt/dzienna 25.226 KWh

strefa pozaszczyt/nocna 43.170 KWh
2.1.2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego

załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 6.1.1 do SIWZ),

w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego tj. ENERGA OPERATOR SA do realizacji zawartej 
z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli 

oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji 

w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej (kolejna zmiana sprzedawcy).

2.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik

nr 1 do SIWZ.
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2.2. Część 2 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów 

należących do Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych
2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne dla 30 punktów poboru o łącznym 
wolumenie 1.740.510 KWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej 

niż od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, 
że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw 

nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących 

umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy.

Grupa taryfowa G 11

Strefa całodobowa 338.800 kWh
Grupa taryfowa C11

Strefa całodobowa 506.400 KWh

Grupa taryfowa C21 '

Strefa całodobowa 723.710 KWh 

Grupa taryfowa C12a

I strefa szczyt 29.800 KWh

II strefa pozaszczyt 74.800 KWh 

Grupa taryfowa C12b

I strefa szczyt 32.000 KWh

II strefa pozaszczyt 35.000 KWh.

2.2.2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 6.2.1 do SIWZ), w szczególności 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi 
Systemu Dystrybucyjnego tj. odpowiednio: PGE Dystrybucja SA lub ENERGA 

OPERATOR SA do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas 
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

(umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy 
o świadczenie usług dystrybucji.
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2.2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ.

2.3. Część 3 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów
należących do Gminy Kiernozia oraz jej jednostek organizacyjnych
2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne dla 3 punktów poboru

0 łącznym wolumenie 64.680 KWh (+/- 10%) w okresie dostaw tj. nie wcześniej 

niż od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, 

z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej 

rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu 

dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Grupa taryfowa C12a

1 strefa szczyt 16.369 KWh

II strefa pozaszczyt 48.311 KWh.

2.3.2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego

załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 6.3.1 

do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę
do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego tj. ENERGA 

OPERATOR SA do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (kolejna zmiana sprzedawcy).

2.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 

nr 3 do SIWZ.
3. Dostawy energii będą się odbywały na podstawie umów zawieranych odrębnie 

przez poszczególnych wspólnych Zamawiających.

4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych 

z właściwym operatorami systemu dystrybucyjnego, zwanymi dalej OSD.

5. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie 

z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi 

Normami.

6. Kody CPV:

09300000-2 -  energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
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09310000-5 - elektryczność.

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy złożonych 

przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie powyższych uprawnień 

oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:

Zadanie nr 1
co najmniej trzy dostawy energii elektrycznej, każda w ramach odrębnej umowy, 

której zakres obejmuje wolumen min. 60.000 KWh,

Zadanie nr 2
co najmniej trzy dostawy energii elektrycznej, każda w ramach odrębnej umowy, 

której zakres obejmuje wolumen min. 1.500.000 KWh,

Zadanie nr 3
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co najmniej trzy dostawy energii elektrycznej, każda w ramach odrębnej umowy, 

której zakres obejmuje wolumen min. 60.000 KWh.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu głównych 
dostaw oraz załączonych dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia

0 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane w ofercie
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy 
z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące oświadczenia

1 dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 Ustawy, zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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a) W wykazie należy wskazać dostawy wykonywane lub wykonane w okresie trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy -  w tym okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać dostawy energii 

elektrycznej:

Zadanie nr 1

o wolumenie min. 60.000 KWh, każda w ramach odrębnej umowy,
Zadanie nr 2

o wolumenie min. 1.500.000 KWh, każda w ramach odrębnej umowy,
Zadanie nr 3

o wolumenie min. 60.000 KWh, każda w ramach odrębnej umowy.

b) Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych głównych dostaw, 

w tym obowiązkowo dla co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej:
Zadanie nr 1

każda dostawa w ramach odrębnej umowy, której zakres obejmuje wolumen 
min. 60.000 KWh,

Zadanie nr 2

każda dostawa w ramach odrębnej umowy, której zakres obejmuje wolumen 
min. 1.500.000 KWh,
Zadanie nr 3

każda dostawa w ramach odrębnej umowy, której zakres obejmuje wolumen 

min. 60.000 KWh.

Dowody te muszą określać, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.

c) Dowodami, o których powyżej są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane:

- poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,

- oświadczenia Wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d) W miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w w. rozporządzenia 

Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
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dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
e) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1-2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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4. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio 

załącznik nr4.1., 4.2., 4.3. należy również złożyć:

1) dokumenty określone w ust. 1 i 2, a w przypadku podmiotów zagranicznych 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 dokument/dokumenty określone 
w ust. 3.

2) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie lub/i przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których umocowanie 

do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych z ofertą 

dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza),

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej.

2. Oświadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiającego, 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu 

Wykonawców i odrzuceniu ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania 

do wyjaśnienia treści złożonych ofert, oświadczenia, dokumenty, wezwania 

do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw) będą przekazywane 

za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 
to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 

faksu.

4. Osoby do kontaktu
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, potwierdzenia 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 

za pomocą poczty elektronicznej lub faksu są:

Magdalena Żurawska 

Rafał Pawłowski

tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim
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Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 
formie):

Część 1 zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.1,
Część 2 zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.2,
Część 3 zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.3

do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian 
merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym 

przez Zamawiającego.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 
formularz ofertowy i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 
poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".
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3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika;

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 

reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi
numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być 

podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą być złożone 
w formie pisemnej w wyznaczonym terminie oraz powinny potwierdzać spełnianie
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przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 

niż w dniu, w którym u płynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 
w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 
te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 

składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 

iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

13. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

14. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie.
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15. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia powierzy 

podwykonawcom.

16. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W związku z tym należy załączyć do oferty dokument lub dokumenty, 
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy 

składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej 

imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz (I piętro) w kopertach z następującym 
oznaczeniem: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu
terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Łowickiego” oraz "Nie otwierać przed 14.08.2013 r. godz. 10.30 ”.
Na kopercie należy też wskazać nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 14.08.2013 r. o godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30a, 

99-400 Łowicz (nowy budynek starostwa).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Podstawą do kalkulacji ceny ofertowej jest Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący odpowiednio do części zamówienia załącznik nr 1, 2, 3 

do SIWZ.
2. Cenę brutto oferty należy obliczyć jako iloczyn cen jednostkowych netto 

zaoferowanych przez Wykonawcę oraz szacowanego zużycia energii (kWh) 

zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1,2, 3 do SIWZ, powiększony o należny podatek VAT.
3. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, 

który stanowi odpowiednio do części zamówienia załącznik nr 4.1,4.2, 4.3 do SIWZ.
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4. Wartości zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być 

wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej, muszą 

być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w złotych polskich.

7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu 
składania oferty.

8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) będzie podlegała zmianie

tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem 

akcyzowym. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające
z obowiązujących przepisów.

9. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane 
z wykonaniem zamówienia.

10. Cena nie podlega waloryzacji.

11. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na nieprawidłowym 

sumowaniu, mnożeniu ora zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych tych poprawek.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 

Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.
3. Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzór:

W= (Cmin/C)* 100

gdzie W -  liczba punktów oferty badanej

Cmin - cena najtańszej oferty

C - cena badanej oferty.
4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
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5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 
nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Uczestnicy Porozumienia zawierać będą odrębne umowy wynikające 

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 

wyżej określonego terminu.
6. W przypadku, gdy zostanie złożona jedna oferta umowa może być zawarta przed 

upływem terminu określonego w ust 5.
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7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 

zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej SIWZ projektu (załącznik 
nr 6.1, 6.2 i 6.3).

4. Zamawiający oraz uczestnicy Porozumienia będą zawierać odrębne umowy 

wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia niżej określonych okoliczności oraz określa 
warunki zmian:

5.1. na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości 

punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1, 2 i 3 

do SIWZ, pod warunkiem, że zmiana nie może przekroczy 15%,

5.2. -dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia w przypadku 

przedłużającej się zmiany procedury zmiany sprzedawcy z zastrzeżeniem, że termin 
wykonywania zamówienia 31.12.2014 r. nie ulegnie przedłużeniu.

5.3. dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej netto (tj. cena bez podatku VAT) 
podanej w formularzu oferty w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XIX. Inne informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia: Dostawa energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia: Dostawa energii 
elektrycznej dla obiektów należących do Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek 
organizacyjnych

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zamówienia: Dostawa energii 
elektrycznej dla obiektów należących do Gminy Kiernozia oraz jej jednostek organizacyjnych

4.1) Formularz ofertowy - Część nr 1 zamówienia
4.2) Formularz ofertowy - Część nr 2 zamówienia
4.3) Formularz ofertowy - Część nr 3 zamówienia
5) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6.1. ) Projekt umowy - Część nr 1 zamówienia
6.1.1) Wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr. 1 do projektu umowy
- Część nr 1 zamówienia
6.1.2) Zestawienie punktów poboru - Część zamówienia nr 1 stanowiące załącznik nr. 2 
do projektu umowy - Część nr 1 zamówienia
6.2. ) Projekt umowy - Część nr 2 zamówienia
6.2.1) Wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr. 1 do projektu umowy
- Część nr 2 zamówienia
6.2.2) Zestawienie punktów poboru - Część zamówienia nr 2 stanowiące załącznik nr. 2 
do projektu umowy - Część nr 2 zamówienia
6.3. ) Projekt umowy - Część nr 3 zamówienia
6.3.1) Wzór pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr. 1 do projektu umowy
- Część nr 3 zamówienia
6.3.2) Zestawienie punktów poboru - Część zamówienia nr 3 stanowiące załącznik nr. 2 
do projektu umowy - Część nr 3 zamówienia
7) Wzór wykazu dostaw
8) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
9) Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej oraz informa.......... awca
nie należy do grupy kapitałowej.

Załączniki:

Za%M I(

S n  t

ICKI
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy........

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

NIP.................................

REGON..........................

Nr telefonu.....................

Nr faksu.........................

e-mail............................

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego: 
Część 1 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego” składamy ofertę przetargową o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób:

Cena netto 
za 1kWh*

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

na energię elektryczną 
w okresie 

od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r.

Cena netto
(kolumna 1 x kolumna 2)

Wartość podatku VAT 
stawka 23% 

(kolumna 3 x 23%)

Cena brutto 
(kolumna 3 + kolumna 

4)**

1 2 3 4 5
68.396,00 kWh

*) z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 
**) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku



2. Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w okresie dostaw tj. nie wcześniej 
niż od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, 
że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw 
nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas 
obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 
niezbędne do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że dostarczana energia elektryczna będzie spełniać standardy 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami 
wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy obowiązującą umowę
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: tj. ENERGA OPERATOR SA, 
na podstawie której będzie można prowadzić sprzedaż za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej w w. podmiotu do wszystkich obiektów zamawiającego
wskazanych w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie 
wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że cena ofertowa netto za 1kWh może ulec zmianie
tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.

9. Oferta została złożona na ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

10. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach.........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia:

13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

2



Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 

zobowiązań umowy:

.....................................................tel. kontaktowy....................., faks:...................

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy........

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

NIP.................................

REGON..........................

Nr telefon u.....................

Nr faksu.........................

e-mail............................

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego: 
Część 2 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów należących 
do Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych” składamy ofertę 
przetargową o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób:

Cena netto 
za 1kWh *

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

na energię elektryczną 
w okresie 

od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r.

Cena netto
(kolumna 1 x kolumna 2)

Wartość podatku VAT 
stawka 23% 

(kolumna 3 x 23%)

Cena brutto 
(kolumna 3 + kolumna 

4)**

1 2 3 4 5
1.740.510,00 KWh

*) z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 
**) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
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2. Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w okresie dostaw tj. nie wcześniej 
niż od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, 
że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw 
nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas 
obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 
niezbędne do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że dostarczana energia elektryczna będzie spełniać standardy 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami 
wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy obowiązującą umowę 
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja SA 
oraz ENERGA OPERATOR SA na podstawie której będzie można prowadzić 
sprzedaż za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej w w. podmiotów do wszystkich 
obiektów zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie 
wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że cena ofertowa netto za 1kWh może ulec zmianie 
tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.

9. Oferta została złożona na .... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

10. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach.........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia:
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13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:

.................................................... tel. kontaktowy....................., faks:...................

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Siedziba Wykonawcy....................................................................................................

Województwo.................................................................................................................

Adres do korespondencji................................................................................................

NIP..................................................................................................................................

REGON..........................................................................................................................

Nr telefonu.....................................................................................................................

Nr faksu..........................................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego: 

Część 3 zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów należących 
do Gminy Kiernozia oraz jej jednostek organizacyjnych” składamy ofertę 
przetargową o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób:

Cena netto 
za 1kWh*

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

na energię elektryczną 
w okresie 

od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r.

Cena netto
(kolumna 1 x kolumna 2)

Wartość podatku VAT 
stawka 23% 

(kolumna 3 x 23%)

Cena brutto 
(kolumna 3 + kolumna 

4)**

1 2 3 4 5
64.680,00 KWh

*) z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 
**) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
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2. Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w okresie dostaw tj. nie wcześniej 
niż od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, z zastrzeżeniem, 
że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej rozpoczęcie dostaw 
nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas 
obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej 
procedurze zmiany sprzedawcy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 
niezbędne do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że dostarczana energia elektryczna będzie spełniać standardy 
techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami 
wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy obowiązującą umowę
z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: tj. ENERGA OPERATOR SA, 
na podstawie której będzie można prowadzić sprzedaż za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej w w. podmiotu do wszystkich obiektów zamawiającego
wskazanych w Załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w załączniku
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie 
wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że cena ofertowa netto za 1kWh może ulec zmianie
tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej 
podatkiem akcyzowym.

9. Oferta została złożona na .... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

10. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego postępowania.

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia:

2



13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:

.................................................... tel. kontaktowy....................., faks:...................

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że Wykonawca:

spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii 

elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek 

organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego” 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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