
                                                         Kielce, dnia 13 listopada 2017 r..  

  

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT 

WSTĘPNYCH NA WYKONANIE ZADANIA 

 
Targi Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem 

ofert wstępnych na zadanie pn.: 

Zakup  energii elektrycznej  dla Targów Kielce SA 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA 

w Kielcach przy ul. Zakładowej 1. 

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy: 2500 MWh.   

Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które: 

• posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

• posiadają aktualną Generalną Umowę Dystrybucyjną z PGE Dystrybucja SA  

• w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowały co najmniej 

jedną dostawę energii elektrycznej o wolumenie 2500 MWh 

 

II. Przewidywany termin wykonania:  

Wariant I:    od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Wariant II:   od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

III. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy  

Oferty należy złożyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce - Recepcja 

spółki do dnia:  20 listopada 2017 r.  

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:  

„Zakup  energii elektrycznej  dla Targów Kielce SA” 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi 

Wykonawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do: 30 listopada 2017 r. 

 Kryterium wyboru  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował: 

1. oferowaną ceną  - 70% 

2. terminem płatności – 5% 

3. liczba odbiorców o wolumenie powyżej 2500 MWh  – 10% (oświadczenie podpisane przez 

osobę upoważnioną) 

4. umowa na 2 lata – 15% 



IV. Informacje dodatkowe  

1. Realizacja zamówienia powinna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo Energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. zostało określone na poziomie  2500 MWh. 

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii jest ustalona na podstawie zużycia w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 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 energii. 

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 prognozowanego w stosunku 

do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.  

6. Termin związania Wykonawcy ofertą - 40 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.  

 

V. 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.  

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

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

5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

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



 brzmi:  ...............................................  ................................................................................... .  

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

6. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA. 

8. Wykaz wraz ze specyfikacją dostaw  zrealizowanych  w okresie ostatnich 2 lat (wykaz 

referencji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 2 

lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 2 dostawy energii 

elektrycznej o wolumenie przekraczającym 2500MWh. 

9. 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.  

10. Wzór umowy sprzedaży. 

 

Cześć II – „Oferta cenowa" - winna zawierać: 

W ofercie należy określić ceny netto w poszczególnych strefach czasowych i cenę ryczałtową 

(poziomą) netto w zł/MWh oraz ceny netto innych opłat, jeśli takie występują. Ceny netto (bez 

podatku VAT) powinny zawierać wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji 

zamówienia. które nie ulegną zmianie przez czas trwania umowy za przedmiot oferty. Wykonawca 

jest zobowiązany do zaproponowania terminów płatności za wykonane dostawy. Wszystkie ceny 

powinny być przedstawione w formie tabel jak w załączniku nr 3. 

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, e-mail: 

ryk.miroslaw@targikielce.pl 

 

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia.  

2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu                        

Dystrybucyjnego 

3. Wzór oferty cenowej 

 

 

 



Załącznik nr 1 do ZDR 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Targów 

Kielce SA w Kielcach. 

Ilość punktów poboru: 2 

Grupa przyłączeniowa: III 

Grupa taryfowa:  B23 

Napięcia zasilające:  15kV 

Układy pomiarowo rozliczeniowe – pośrednie 15kV, w oparciu o licznik ZMD405CT 44 0459, 

układy synchronizacji czasu w oparciu o moduł US-151 Time-Net, układy zdalnej transmisji 

danych do OSD w oparciu o moduł komunikacyjny Cu-P32 -   własność Targów Kielce SA. 

       Sumaryczne zużycie energii elektrycznej                                           

w poszczególnych strefach  za ostatnich 12 miesięcy [MWh] 

 

miesiąc 
RAZEM                            
[MWh] 

szczyt 
przedpołudniowy 

szczyt 
popołudniowy 

poza 
szczytem 

stycz. 2017 158,734 32,71 23,248 102,776 

luty 2017 246,158 56,330 42,449 147,379 

mar. 2017 411,243 100,318 69,194 241,731 

kwi. 2017 176,424 35,327 13,043 128,054 

maj 2017 311,401 91,375 20,232 199,794 

czerw. 2017 154,722 38,424 9,613 106,685 

lip. 2017 105,074 22,111 6,249 76,714 

sierp. 2017 130,506 35,004 9,044 86,458 

wrz. 2017 273,167 74,426 20,063 178,678 

paźdz. 2016 201,554 54,404 31,247 115,903 

list. 2016 155,194 30,281 20,953 103,96 

grudz. 2016 156,600 28,337 22,520 105,743 

RAZEM 2 480,777 599,047 287,855 1593,88 

 
Wskaźniki zużycia energii 

 

szczyt przedpołudniowy 0,2415 

szczyt popołudniowy 0,1160 

pozostałe godziny 0,6425 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 do ZDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

 

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie pn.  

 

 

 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Targów Kielce SA” 

 

oświadczam, że posiadam generalną umowę dystrybucyjną zawartą z:  

▪ PGE Dystrybucja SA  

umożliwiającą wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż 

okres realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

Dnia ……………………………                        ………………………………………………. 
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do ZDR 

 

 

Tabela 1 Oferta cenowa na okres sprzedaży od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. - WARIANT  I 

 

Okres sprzedaży od 1-01-2018 r.    do 31-12-2018 r. 

Grupa taryfowa Strefa czasowa 
Cena netto 
[zł/MWh] 

Opłata 
handlowa  

Termin płatności [ilość 
dni od wystawienia 

faktury] 

B23 

I strefa    

    

II strefa    

III strefa    

lub całodobowo       

 

 

 

Tabela 2 Oferta cenowa na okres sprzedaży od 01-01-2018 r. do 31-12-2019 r. - WARIANT II 

 

Okres sprzedaży od 1-01-2018 r.    do 31-12-2019 r. 

Grupa taryfowa Strefa czasowa 
Cena netto 
[zł/MWh] 

Opłata 
handlowa  

Termin płatności [ilość dni 
od wystawienia faktury] 

B23 

I strefa    

    

II strefa    

III strefa    

lub całodobowo       

 


