
Załącznik nr 3 

do Procedury dotyczącej wyboru wykonawców usług i dostawców towarów  

oraz robót budowlanych dla Targów Kielce S.A. 

 

Kielce, dnia 27.10.2015 r. 

TARGI KIELCE SA W KIELCACH PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 1 ZAPRASZAJĄ DO ROKOWAŃ 

POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA 

O NAZWIE: 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA 
 

I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. 

 

II. Przewidywany termin wykonania:     01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  
Oferty należy złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce - Recepcja 

spółki do dnia 05.11.2015 r. 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA” 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Wykonawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy:    do 27.11.2015 r. 

IV.  Kryterium wyboru ***  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował:  
1. oferowaną ceną ryczałtową,  

V. Informacje dodatkowe  

1. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (dalej PE) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 

zostało określone na podstawie 2014 r, i wynosi: 2 300 MWh. 

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w 2014 r. i ma charakter 

jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W  żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania 

przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

5. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe 

dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako 

pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego 

w danym okresie rozliczeniowym. 

6. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni.  

7. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach. 

8. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania 

żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.  

VI. Zawartość oferty  
Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt IV – „Kryterium wyboru” 

i składać się z dwóch części:  

Cześć I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz, że zapoznał się 

z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag 

i zastrzeżeń (w szczególności dotyczących robót nie uwzględnionych w Załącznikach a koniecznych do 

prawidłowego wykonania Zadania) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich wraz z wyceną 

w odrębnej części oferty cenowej. 

4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wydanej  

przez Prezesa URE na sprzedaż energii elektrycznej. 



5. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (z ostatnich 6   miesięcy licząc od dnia składania ofert).  

6. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

7. " Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

a. brzmi: .........................................  ............................................................................................ .  

b. Nr NIP:  ...................................... "  

8. Informacja o ewentualnym zamiarze przekazania podwykonawcom określonej części przedmiotu oferty 

wraz z ich wskazaniem.  

9. Wykaz wraz ze specyfikacją i określeniem zakresu robót budowlanych, usług  i dostaw  zrealizowanych  

w okresie ostatnich 3 lat ( wykaz referencji ) lub w przypadku zamówień finansowanych ze środków  

Unii Europejskiej do oferty należy dołączyć dokumenty, w zależności   od rodzaju zamówienia, 

wymienione w ust. 4 §1 Procedur. 

10. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do natychmiastowego pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności i zdarzeń polegających na złożeniu wniosku lub 

wszczęciu postępowania układowego, upadłościowego likwidacyjnego, egzekucyjnego lub innych 

o podobnym skutku prawnym.  

 

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

 

1. W ofercie należy określić cenę, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy za przedmiot 

oferty. Ceny określone w pkt. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT  lub podatku akcyzowego. 

2. Wzór umowy sprzedaży. 

 

 

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do 

składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego  udziela: Mirosław Ryk,  pok. 110  (budynek 

administracyjny TK)  codziennie w godz.: 8.00-:15.00,  tel. 041/ - 3651274 
 
Załączniki:  

l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*              dotyczy zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej 

**            ryczałt lub inny rodzaj wynagrodzenia 

***          szczegółowe kryteria wyboru ofert wybrane z w/w katalogu lub inne należy ustalić w zaproszeniu do rokowań. 

* ***       w przypadku zamówień wymagających przeprowadzenia wizji lokalnej 

*****      powyższy zapis dotyczy wyłącznie przetargów dotyczących obiektów 

******    powyższe zapisy stosuje się  w zależności od rodzaju zamówienia i rodzaju przyjętego wynagrodzenia 

*******  jeżeli istnieje potrzeba załączania harmonogramu 



Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej. 

Dane dotyczące energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA w Kielcach 

Ilość punktów poboru:  2 

Grupa przyłączeniowa – III 

Grupa taryfowa  – B23 

Napięcie zasilające - 15kV 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe - pośrednie 15kV 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe - własność TK w Kielcach: 

Układy pomiarowo-rozliczeniowe w oparciu o liczniki ZMD405CT 44 0459  

 Układy synchronizacji czasu w oparciu o moduł  US-151 Time-Net 

 Układ zdalnej transmisji danych do OSD w oparciu o moduł komunikacyjny Cu-P32  

Średnie  zużycie energii elektrycznej czynnej za ostatni rok wyniosło: ok. 2 300 MWh 

miesiąc Zużycie (MWh) 

sty. 2015 185,649 

lut. 2015 223,975 

mar. 2015 360,950 

kwi. 2015 145,706 

maj. 2015 265,419 

czerw. 2015 134,417 

lip. 2015 79,926 

sierp. 2015 159,930 

wrz. 2015 270,636 

paźdz. 2014 158,204 

list. 2014 135,833 

grudz. 2014 123,281 

RAZEM 2243,926 

 

Z analizy zużycia energii elektrycznej w poszczególnych  strefach czasowo – dobowych określono poziom 

zużycia energii czynnej: 

szczyt przedpołudniowy 0,2530 

szczyt popołudniowy 0,1182 

pozostałe godziny 0,6288 

 


