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ZP.272.27.2021                    Płońsk, dnia 24 listopada 2021 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł 

na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu 

Płońskiego w latach  2022 – 2023” 

 
Zamawiający- Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk stosowanie do art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.-Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), na 

postawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  (Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty 

Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych ze zmianami) oraz Regulaminem wspólnego przygotowania, przeprowadzania postępowań 

i udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne Powiatu Płońskiego ( Zarządzenie Nr 45/2021 

Starosty Płońskiego z dnia 11 maja 2021 r.) zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w ww. 

postępowaniu.  

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu 

E do budynków wskazanych w wykazie jednostek organizacyjnych -  Załączniku nr 4 do 

Zaproszenia.  

2. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) 

i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.  

3. Zamawiający, działa w imieniu niżej wymienionych jednostek organizacyjnych na podstawie 

regulaminu udzielania zamówień wspólnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Płońskiego:  

a) Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, ul. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk,  

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku, ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 

Płońsk, 

c) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul Płocka 56, 09-100 Płońsk, 

d) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk.  

4. Jednostki organizacyjne wymienione w Załączniku Nr 4 będą zawierać odrębne Umowy (zgodnie 

z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5) wynikające z niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowej dostawy gazu ziemnego typu E 

do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego. 

5. Rozliczenia za dystrybucję gazu ziemnego odbywać się będą na postawie bieżących wskazań 

układu pomiaru.  

6. Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej 

wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w 

żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, 

która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 

do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymanie faktur wstępnych na postawie prognozowanego 

zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na 

koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur 

wstępnych.  

8. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń rynku naftowego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw 

gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploracji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD) w zakresie 
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świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. Wykonawca z którym zostaną 

zawarte umowy przez Odbiorców wymienionych w pkt 3 Zaproszenia zgodnie z art. 4 ustawy 

Prawo energetyczne informuje dotychczasowego operatora systemu przemysłowego oraz 

operatora systemu dystrybucyjnego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu 

umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.  

10. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym 

załącznik nr 3.  

11. Szacunkowe zużycie gazu ziemnego w okresie trwania umowy tj przez 24 miesiące prognozuje 

się na  381 588 kWh.  
12. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 09123000-2 gaz ziemny 

65210000-8 przesył gazu  

65200000-5 przesył gazu i podobne usługi  

 

II. Termin realizacji zamówienia:  

Termin dostawy gazu od dnia zawarcia umowy z jednostką – nie wcześniej niż od 01.01.2022 oraz nie 

wcześniej niż po zawarciu wymaganych umów i skutecznym przeprowadzeniu zmiany sprzedawcy do 

dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu posiadanych środków.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiada:  

1) Wykonawca powinien wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót paliwami 

gazowymi wydanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa,  

2) Wykonawca powinien wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących OSD.  

lub 

3) Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucji winni poświadczyć, ze na czas realizacji 

zamówienia będą mieli/ mają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z 

Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym 

znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących 

właścicielami sieci dystrybucyjnej.  

 

 

IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:  najniższa cena.  

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu zastosuje następujące kryteria: 

1. Cena -znaczenie kryterium 100% 

Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru: 
cena najniższa

cena badana 
 x 100 = ilość punktów w kryterium cena 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 100 pkt.  

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia  w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż 

gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna   zmienna. Cena 

ofertowa powinna zawierać koszt wymiany układów pomiarowych, jeżeli będzie taka konieczność. 

Cena gazu ziemnego winna zawierać wszystkie koszty związane ze sprzedażą, które musi ponieść 

Wykonawca, w tym w szczególności koszty związane z rozliczaniem gazu, obsługą handlową, 

podatkami, itp. Na podstawie art. 31b ust.2 pkt. 2 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 

r. (Dz.U.2020r., poz. 722 t.j) informujmy, że jednostki organizacyjne jako organy administracji 
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publicznej zwolnione są z podatku akcyzowego na wyroby gazowe do celów opałowych. Cena w 

formularzu cenowym nie powinna zawierać akcyzy. 

Cena podana w Ofercie służy do celu porównania złożonych ofert. Zamawiający wymaga aby 

kalkulacja ceny oferty była bez podatku akcyzowego. 

2. Cenę oferty (brutto) oblicza się z zastosowaniem iloczynu szacowanego zużycia gazu ziemnego 

(kWh) zawartego w Załącznik nr 2 do Zaproszenia  oraz ceny jednostkowej netto za  1 kWh gazu  

ziemnego, jak również poszczególnych składników cenowych dla dostawy gazu i  usług 

dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT.  

3. W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia Wykonawca przedstawi 

cenę brutto oferty, wyliczoną w oparciu o Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia .  

4. Wartości zawarte w Formularzu cenowym, o którym mowa powyżej  muszą być wyrażone w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Ceny jednostkowe za gaz (gr/kWh)  zawarte w Formularzu cenowym,  o którym mowa powyżej, 

muszą być wyrażone w groszach polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny 

abonamentu (zł/m–c) muszą być wyrażone w złotych polskich  z dokładnością do dwóch 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 oferty winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane  z wykonaniem 

zamówienia. 

 

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. formularz ofertowy(Załącznik Nr 1) wraz z Formularzem cenowym (Załącznik nr 2) 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z pkt III 

Zaproszenia:  

a) aktualnie obowiązującą koncesje na obrót paliwami gazowymi wydanymi przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa, 

b) aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – 

w przypadku wykonawców będących OSD  

lub  

c) Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucji winni poświadczyć, że na czas 

realizacji zamówienia będą mieli/ mają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 

gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucyjnych 

na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku 

Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 

 

3. niezbędne pełnomocnictwa-jeżeli zostały udzielone 

 

należy złożyć elektronicznie na adres : e-mail:mrowinska@powiat-plonski.pl. do dnia 30 listopada 

2021 r. do godz. 10.00. Oferta winna być zaszyfrowana.  

Liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową.  

Do godz. 10.30 Wykonawca zobowiązany jest na ww. adres e-mail wysłać wiadomość z hasłem do 

odszyfrowania oferty. Brak hasła w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niezłożeniem oferty.  

Zamawiający dopuszcza: 

złożenie oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej następnie przekształconej do 

postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie  

lub  

złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)  
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lub 

złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1) 

Formularza cenowego (Załącznik nr 2) Zamawiający uzna, że oferta nie została złożona. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Jeżeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zażąda  umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę). 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie 

kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem.  

3. Zamawiający zastrzega, że ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt V niniejszego 

Zaproszenia.  

4. Zapytania w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres e-mail: mrowinska@powiat-

plonski.pl  Zamawiający zastrzega, że nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą 

elektroniczną.  

VIII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 

Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: 

iod@powiat-plonski.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 130 000 zł  na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płońskiego w latach  2022 – 2023”. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy  

z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

mailto:mrowinska@powiat-plonski.pl
mailto:mrowinska@powiat-plonski.pl
mailto:iod@powiat-plonski.pl
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o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Z up. Starosty  

Mirosława Dybowska  

Kierownik Referatu  

Zamówień Publicznych  

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy -Załącznik Nr 1 

2. Formularz cenowy – Załącznik 2 

3. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 

4. Wykaz jednostek organizacyjnych – Załącznik nr 4  

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5 

 

 Sporządziła: M. Rowińska 
 


