
ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

WYŁĄCZONEGO ZE STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U Z 2019 R.,  POZ. 2019 Z PÓŹN. ZM.)  

 

Oferta na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 

Drogowego we Wrocławiu 

  

1.ZAMAWIAJĄCY:  

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu  

Adres Zamawiającego: 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28  

tel.: 71 326 51 60  

faks: 71 326 51 61  

e-mail: wat@dolnyslask.witd.gov.pl   

NIP 897-16-67-142; REGON 932721175  

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30  

Postępowanie oznaczone jest numerem WAT.272.2.064.101.2022.BS 

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten numer. 

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zapytania jest dostawa energii elektrycznej (bez usługi dystrybucji) dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. 

 

Charakterystyka energetyczna odbioru energii elektrycznej: 

1. Obiekt: budynek biurowy we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 28 

2. Ilość punktów poboru – 1 

3. Moc przyłączeniowa – 32 kW 

4. Prognozowane miesięczne zużycie energii – 4 MWh 

5. Grupa taryfowa – C11 

6. Grupa przyłączeniowa – V 

 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503) 

 

Sieć dystrybucji obsługiwania jest przez TAURON Polska Energia 

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2021 poz. 716), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksem 

cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach. Określone przez Zamawiającego prognozowane 

zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego 

wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie może być 

podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Okresem rozliczeniowym będzie okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami urządzeń układu 

pomiarowo-rozliczeniowego wg stawek opłat wynikających z oferty złożonej przez Wykonawcę. Okres 

rozliczeniowy winien być zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej winno być raz na miesiąc. 
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Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić do zawarcia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

umowy dystrybucyjnej tj. w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć do 

podpisania, w terminie 10 dni, od podpisania głównej umowy z Zamawiającym. Rozpoczęcie dostawy 

energii elektrycznej nastąpi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym nie wcześniej niż po 

skutecznym: 

1. Wygaśnięciu umowy, na podstawie, której dotychczas Odbiorca kupował energię elektryczną 

2. Przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

 

Ma to na celu zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej 

 

3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Od dnia 01.10.2022 do 30.09.2023 

 

4.OSOBA WYZNACZONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI: 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w godz. 8:00 - 14:00 jest: 

1.Bogdan Szczucki – administrator ds. gospodarczych WAT:71/320-90-87, fax-71/326-51-61,  

email: wat@dolnyslask.witd.gov.pl 

 

5.KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

 

Z ofert, które zostaną złożone przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl będą 

spełniały wymogi, do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo (cena 

brutto za 1 MWh). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia i zostać podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę: Cena oferty = 100% 

 

6.WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIDCZEŃ:  

 

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2. Oświadczenia o posiadaniu aktualnej – obowiązującej w terminach wykonania niniejszego 

zamówienia – umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 

dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii tj. Wrocław 

ul. Krzywoustego 28. 

 

7.OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY  

 

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, w formie przelewu bankowego.  

Faktury będą wystawiane i dostarczane na adres ZAMAWIAJĄCEGO - płatnika: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu 

ul. Krzywoustego 28 

51-165 Wrocław 

NIP 897-16-67-142 

 



8.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

Oferty należy przygotować w formie elektronicznej i  składać za pośrednictwem Internetowej Platformy 

Zakupowej, przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl, to znaczy, że nie są 

przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 

 

9.MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

Oferty należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy wykorzystaniu 

strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 

Termin składania ofert: 2022-08-19, godz. 11:00. 

 

10 .SPOSÓB POROZUMIENIWANIA SIĘ  Z WYKONWACAMI: 

 

Wszelkie pytania należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy 

wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. 

 

11.ZAŁĄCZNIKI:  

1. Projekt umowy - załącznik 1 


