
Pińczów, 18.09.2019 r.
Rozeznanie cenowe rynku 

na dostawę paliwa gazowego do kotłowni 
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zwraca się  z zapytaniem  o przedstawienie
ceny na dostawę paliwa gazowego do kotłowni Pińczowskiego Samorządowego

Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a.

I. Zamawiający:

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
Ul. Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów 
NIP: 662-16-66-537
Telefon: 41 357 24 24

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

1. Przedmiotem  zapytania  jest  kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego
wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb
opałowych w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie
przy ul. J. Piłsudskiego 2A gazowego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

2. Paliwo zostanie wykorzystane do ogrzania budynku  oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynku.

3. Oferowane paliwo musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi  oraz Polskimi Normami. 

4. W ww okresie realizacji  zamówienia Zamawiający przewiduje zakupienie paliwa w
ilości:
Paliwo gazowe  (szacunkowo) – 435 840 kWh  

5. Szacunkowe  zapotrzebowanie  służy  wyłącznie  do  porównania  ofert  i  w  żadnym
przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w
podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie  z tytułu
niepobrania  przez Zamawiającego  przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie
trwania umowy.

6. Rozliczenie  za  dostarczone  paliwo  gazowe  i  dystrybucję  odbywać  się  będzie  na
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 Wykonawcy winni wykazać posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na obrót 
paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

 Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej winni poświadczyć (promesą 
lub umową), że na czas realizacji zamówienia będą mieli zawartą umowę o świadczenie 
usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym 
na terenie objętym zamówieniem. 

 Jeden wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę (załącznik Nr 1 do zapytania 
ofertowego) jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
- aktualny odpis z KRS/wypis z działalności gospodarczej.



 Wykonawca posiada potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do 
realizacji zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 Cena  oferty  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przy  realizacji
zamówienia

 Wykonawca  określi  łączną  cenę  zamówienia   w  pełnym  zakresie  poprzez  podanie  w
formularzu   oferty  ceny  brutto  (cyfrowo  i  słownie)  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku, uwzględniający obowiązujący podatek VAT.

 
V. OCENA OFERT

 Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto -  100% (przy
spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu

 Ocena za  to  kryterium  dokonana zostanie  wg następującego wzoru  X = najniższa  cena
oferowana brutto/cena badanej oferty brutto x100 pkt

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  w wersji  papierowej  należy  składać  należy  składać  w  sekretariacie  Pińczowskiego
Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub listownie na adres
Zamawiającego lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres mailowy: oferty@psck.pl, do
dnia 24.09.2019 r. do godziny 15.00,
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 Postępowanie   nie  jest  prowadzone  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  oraz  zastrzegamy  sobie  prawo  nie  wyłonienia  oferenta  w  ramach
przedmiotowego ogłoszenia bez podania przyczyny.  

 W  toku  postępowania  Zamawiający  może  żądać  wyjaśnień  od  oferentów  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

 Zapytanie ofertowe zostało wysłane do  Wykonawców zajmujących się dystrybucją i handlem
paliwami  gazowymi oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Kalkulacja ofertowa

Dyrektor
Pińczowskiego Samorządowego

Centrum Kultury
Iwona Senderowska

mailto:oferty@psck.pl


Załącznik Nr 1

   FORMULARZ OFERTOWY 

NAZWA/ 
IMIĘ, NAZWISKO:

SIEDZIBA/ADRES:

NIP/ REGON/ PESEL

TEL./FAX:

E-MAIL:

W związku ze skierowanym rozeznaniem cenowym na :

„Dostawę paliwa gazowego do kotłowni Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z
siedzibą w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a„

składamy  niniejszą  ofertę  oraz  oferujemy  realizację  niniejszego  zamówienia  zgodnie  
z wymaganiami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym za cenę:

CENA NETTO ………………….. PLN 
słownie złotych: …...................................................................................................................

PODATEK VAT  w wysokości  ………%. tj. …………………….. PLN  
słownie złotych: .......................................................................................................................

CENA BRUTTO  ………………….. PLN 

słownie złotych: .......................................................................................................................

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia. 

2.  Cena oferty została obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w 
KALKULACJI OFERTOWEJ - stanowiącej Załączniki Nr 2, do niniejszego FORMULARZA 
OFERTOWEGO.

3.   Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z tym że 
sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej 
kompleksowej umowy.

4.   Oświadczamy, że cena oferty brutto (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na 
dzień składania oferty. 

5.   Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

7.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …....... dni od 
upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania oferty.

9. Oświadczam, że posiadam:



- uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie paliwami gazowymi,
-  uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 
ziemnego lub
- podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi 
dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się 
punkt poboru Zamawiającego, tj. Adres siedziby Zamawiającego,
- dysponuję potencjałem technicznym, osobami, wiedzą techniczna I doświadczeniem 
potrzebnym do realizacji zamówienia.

10. Nasze dane kontaktowe:

        Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:   

        …………………………………………………………………

       Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:

       Faks ………………………e-mail: ………………………………….

       Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):     

       …………………………………...................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 2019 r.                                     

                                                                                                   

                                                                                       …………………………………………

                                                                                                          (podpis i pieczęć imienna 



Załącznik Nr 2
KALKULACJA  OFERTOWA

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E ) 
dystrybucji paliwa gazowego, przesyłanego sieciami gazociągów o ciśnieniu nie mniejszym niż 
1,8 kPa  TARYFA W-5, 

1.  Gaz ziemny wysokometanowy grupy E

Szacowane zużycie paliwa
gazowego w okresie 12

miesięcy (kWh)

Cena jednostkowa netto za 1
(kWh) paliwa gazowego w zł 

(pięć miejsc po przecinku) bez
podatku akcyzowego

Wartość netto w zł (kol. 1 x kol.
2) zł/ (kWh)

(dwa miejsca po przecinku)

1 2 3

435 840 

2.  Opłata abonamentowa

Szacowana ilość miesięcy 
Cena jednostkowa netto za
opłatę abonamentową w zł 
(dwa miejsca po przecinku)

Wartość netto w zł (kol. 1 x kol.
2) m-c x zł 

(dwa miejsca po przecinku
1 2 3

12

3.   Opłata sieciowa stała

Szacowana ilość
godzin w okresie 12

miesięcy (h)

Moc zamawiana
(kWh)

Cena jednostkowa netto za
opłatę sieciową stałą w zł

(pięć miejsc  po przecinku)

Wartość netto w zł
(kol. 1 x kol. 2 x kol. 3) 

[zł/ (kWh) za h] 
(dwa miejsca po

przecinku)
1 2 3 4

  

4.   Opłata sieciowa zmienna
Szacowane zużycie paliwa

gazowego w okresie 12
miesięcy  (kWh)

Cena jednostkowa netto za opłatę
sieciową zmienną w zł (pięć miejsc

po przecinku)

WWartość netto w zł
(kol. 1 x kol. 2) zł/ (kWh)

(dwa miejsca po przecinku
1 2 3

435840

Razem cena oferty brutto
Razem wartość netto w zł
(suma wartości 1+2+3+4)
– dwa miejsca po przecinku

Podatek VAT w zł Razem wartość brutto w zł

1 2 3

                                                                                       …........................................................
   Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji           
              Wykonawcy lub pełnomocnika


