ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i usługa dystrybucji), dla potrzeb
budynków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. gazu ziemnego zaazotowanego w szacowanej
ilości ok. 130 042 kWh.
1. Dostarczanie gazu odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Paliwo gazowe przeznaczone jest głównie na cele grzewcze, nie objęte zwolnieniem z podatku
akcyzowego.
3. Prognozowana ilość gazu jest szacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i ma
zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, służące do porównania ofert, nie stanowi
zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy
wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczana będzie na podstawie
faktycznego zużycia gazu, ustalonego w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń
pomiarowych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytuły pobrania
przez Zamawiającego mniejszej niż szacunkowa ilość gazu.
4. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, zużycie, rodzaj urządzenia gazowego oraz inne
informacje zawiera załącznik nr 1.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności i
uzgodnień z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej
procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z IRiESD.
6. Obecnie obowiązujące umowy ekspirują z dniem 31 grudnia 2019r.
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Wykonawca oświadcza, że ma
zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla punktów poboru
gazu.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową
obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Renata Lipińska, tel. (71) 32-00-110 lub 503-161-170, e-mail: renata.lipińska@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 6.12.2019r. do godz. 12.00
IMGW-PIB, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
lub przesłać na adres e-mail: renata.lipińska@imgw.pl

