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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Regionalny Ośrodek Edukacji  
Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 2, Przysiek 
87-134 Zławieś Wielka 
KRS: 0000370591 
NIP: 8792636573 
kapitał zakładowy: 21 861 000,00 zł 
administacja@daglezja.turystyka.pl  
 
 2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny. 
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 3. Źródła finansowania. 
 
Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego.  
 
 4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest 

dostawa energii elektrycznej dla Zamawiającego – na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego oraz oferty wybranego Wykonawcy.  

2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

3. Cena jednostkowa za 1 MWh energii, nie może być podwyższona w okresie trwania umowy w sprawie 
realizacji zamówienia również w przypadku większego lub mniejszego zużycia energii elektrycznej od 
prognozowanego. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w sprawie realizacji zamówienia w 
zakresie ceny jednostkowej za 1 MWh energii elektrycznej w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług (VAT) lub stawki podatku akcyzowego. 

4. Zamawiający informuje, że ma status prosumenta – posiada zainstalowaną instalację fotowoltaiczną 
o następujących parametrach: 
 

 Czarny Bryńsk – 3 instalacje o mocach 13,96kW, 4,07 kW, 18,5 kW 

 Daglezja, Parkowa 2 Przysiek- 2 instalacje o mocach 24,75kW każda 

 Wilga Leśna 12 Górzno – 1 instalacja 28.86KW  

 
5. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin realizacji zamówienia w zależności od wybranego wariantu: 
1. Na okres 01.2023r. – 06.2023r. 
2. Na okres 01.2023r. – 12.2023r. 

 
Wyboru wariantu tj. okresu na jaki zostanie zawarta Umowa, Zamawiający dokona po złożeniu ofert 
przez Wykonawców i ocenie tych ofert.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6. 
2) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z podstawami określonymi w pkt. 7. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 

 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki: 
 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent: 

a) podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego 
potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na 
prawidłowe wykonanie zamówienia. 

 
2. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent: 

a) złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego 
potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 

3. Posiada zdolności techniczne i zawodowe, w tym osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące 
nieodłączną częścią Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia. 
 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie 
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych 
powyżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki wykonawca spełnił. 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania całości zadania zasobami własnymi. Możliwość 
wykonywania przez Wykonawcę zamówienia przy udziale podwykonawców wymaga 
każdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

 
 7. Podstawy wykluczenia Wykonawców  

 
1. Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 
imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,  
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy: 
a) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą  albo 

nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
b) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw 

wykluczenia.  
c) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t. j. Dz.U. z 2019 r.), 

b. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe, 
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 poz. 769); 

d) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt c) powyżej; 

e) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

f) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

g) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

i) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

j) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

k) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 498 z późn. zm.); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytaobxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytaojsga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytaojvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmbxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmjrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmrrgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmrrgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmrugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytcmzqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzuguytiltqmfyc4mzzgu2tonbrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzuguytiltqmfyc4mzzgu2tonbsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojvge4dmltqmfyc4mzvhaytanrshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgeztsltqmfyc4mzzgyzdiojvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgaztqltqmfyc4mzxgmydsojtg4
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m) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych. 

 
 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 
Etap I - dokumenty wymagane na moment składania ofert: 
 
A. Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
5. Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 

 
Etap II - wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w dniu zawarcia 
Umowy, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: 

 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla 
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu 
wszystkich Wykonawców, a także dotrzymywania należnych płatności. 
 
W przypadku braku złożenia przez oferenta, któregokolwiek z ww. dokumentów dostarczanych w ramach 
Etapu I lub II lub przedłożenia w ramach tych Etapów dokumentu sporządzonego nieprawidłowo, 
Zamawiający może wezwać oferenta w formie pisemnej do przedłożenia brakującego lub prawidłowo 
sporządzonego dokumentu wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. W razie nieprzedłożenia 
brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu w wyznaczonym terminie, Zamawiający wykluczy 
oferenta z udziału w postępowaniu. Ofertę złożoną przez oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów. 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej (w formie pliku .pdf lub .doc) na adres e-mail: 
administacja@daglezja.turystyka.pl  
 

 10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Zapytania ofertowego. 
 
1. Pytania do zapytania ofertowego można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy: 

administacja@daglezja.turystyka.pl  
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania, o ile wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania lub jego Załączników wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
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wpływa na termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień na wnioski złożone po terminie. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących niniejszego zapytania. 

  
11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego Formularzu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1. Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie. 
2. Kompletna oferta powinna składać się z formularza ofertowego wraz z wszystkimi dokumentami, 

o których mowa w pkt. 8. Etap I Zapytania.  
3. W formularzu ofertowym należy przedstawić podlegające ocenie jako kryteria oceny ofert: 

-  cenę netto energii elektrycznej w PLN za MWh dla poszczególnych punktów odbioru.  
Oferowana cena netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za wykonanie 
przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty, jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie 
musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie będzie mieć charakter ceny 
zryczałtowanej obowiązującej do końca trwania umowy. 

4. Wszystkie pola Formularza ofertowego muszą być uzupełnione. 
5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie. 
7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być własnoręcznie 

podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
oferenta, przy czym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko danej osoby. 
Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 
– w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą 
przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

10. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznej tj.: 

a) za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka; 

b) elektronicznie - na adres  administacja@daglezja.turystyka.pl 
Oferty złożone w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu z 
podaniem dokładnego adresu Wykonawcy oraz informacją „OFERTA Dostawa energii elektrycznej na 
2023 r. Nie otwierać przed 29.06.2022 r. przed godz. 09:00.” 

12. Zamawiający, poza innymi przypadkami wskazanymi w Zapytaniu, odrzuci ofertę: 
a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym, w tym w odniesieniu, 

do której nie wniesiono wadium, 
b) niekompletną, której braków Wykonawca nie uzupełnił, 
c) złożoną po terminie, 
d) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu, 
e) której cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania - w 

zakresie w jakim Zamawiający nie podejmie decyzji o zwiększeniu środków, które mogą być 
przeznaczone na realizację zamówienia. 
 

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
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12. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 13. Miejsce oraz termin składania ofert oraz ich otwarcia.  
 
1. Termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 09:00.  
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a)  poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka lub 

 b) elektronicznie – na adres: administacja@daglezja.turystyka.pl  
3. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Oferty złożone w wersji pisemnej (papierowej) po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania. 
5. Przed terminem składania ofert Wykonawcy powinni sprawdzić ponownie zawartość dokumentów 

umieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano postępowanie w celu zapoznania się z 
treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi zmianami wprowadzonymi przez 
Zamawiającego. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.   

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. W przypadku gdy którakolwiek z ofert będzie wymagała wyjaśnień lub uzupełnień, lub 
jeśli konieczne będzie skorygowanie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek w 
treści oferty, Zamawiający może z własnej inicjatywy skontaktować się z wykonawcą, jednak kontakty 
te nie mogą spowodować istotnych zmian w warunkach oferty.  

  
 14. Termin związania ofertą. 
 
Oferent jest związany swoją ofertą na czas 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 
 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującym kryteriami w 
ramach wariantu, który wybierze: 
  

a) 14% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto) dla punktów odbioru z grupy 
taryfowej C12a 
 
𝐶𝑀𝑛𝐶12𝑎 - cena minimalna ze złożonych ofert  
------------------------------------------------------------- x 14 (waga kryterium cena)  
𝐶𝑜𝐶12𝑎   - cena oferty badanej 
 
b) 19% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto) dla punktów odbioru z grupy 
taryfowej C22a 
 
𝐶𝑀𝑛𝐶22𝑎 - cena minimalna ze złożonych ofert  
------------------------------------------------------------- x 19 (waga kryterium cena)  
𝐶𝑜𝐶22𝑎   - cena oferty badanej 

 
c) 62% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto) dla punktów odbioru z grupy 
taryfowej C23 
 
𝐶𝑀𝑛𝐶23 - cena minimalna ze złożonych ofert  
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------------------------------------------------------------- x 62 (waga kryterium cena)  
𝐶𝑜𝐶23   - cena oferty badanej 
 
d) 14% cena netto (wskazana na formularzu ofertowym cena netto) dla punktów odbioru z grupy 
taryfowej C12a 
 
𝐶𝑀𝑛𝐺11 - cena minimalna ze złożonych ofert  
------------------------------------------------------------- x 5 (waga kryterium cena)  
𝐶𝑜𝐺11   - cena oferty badanej 
 
Zgodnie z następującym wzorem: 
 

𝑊𝑦𝑛𝑖𝑘 = ( 
𝐶𝑀𝑛𝐶12𝑎

𝐶𝑜𝐶12𝑎
𝑥 14) + ( 

𝐶𝑀𝑛𝐶22𝑎

𝐶𝑜𝐶22𝑎
𝑥 19) + ( 

𝐶𝑀𝑛𝐶23

𝐶𝑜𝐶23
𝑥 62) + ( 

𝐶𝑀𝑛𝐺11

𝐶𝑜𝐺11
𝑥 5) 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższa liczbę punktów, tzn. zaoferuje 
najniższą cenę netto. 
 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. 
 
Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu.  
 
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 
z  Opisu przedmiotu zamówienia, niniejszego Zapytania ofertowego, jak również koszty w nich nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia.  
 
 16. Udzielenie zamówienia. 
 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-

mail, na wskazany przez Wykonawcę adres. 
2. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania Umowy. 
3. W przypadku, gdyby oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert 

(bez podania przyczyny zamknięcia postępowania) na każdym etapie postępowania, w tym po 
terminie złożenia ofert.  

5. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia 
wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem poczty e-mail, na 
wskazany przez Wykonawcę adres. 

6. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oferentom nie przysługują 
żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

 
 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego, poda wszelkie informacje 

niezbędne do wypełnienia treści umowy. 
 
  
  



 
 

11 
 

18. Projekt umowy. 
 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją: 
1. Warunków określonych w niniejszym Zapytaniu, 
2. Opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się we wszystkich dokumentach związanych z niniejszym 
postępowaniem i udostępnionych przez Zamawiającego. 
 
Wzór umowy zostanie uzgodniony przez Strony przed podpisaniem umowy. 
 

19. Postanowienia końcowe. 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków Zapytania ofertowego. Oferenci, 

którzy złożyli oferty przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani o tym fakcie i będą mieli 
prawo do wycofania oferty i złożenia jej ponownie zgodnie z wprowadzonymi zmianami lub 
wprowadzenie zmian do złożonych ofert. 

2. Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi. 
3. Zamawiający przewiduje fakturowanie zgodnie z postanowieniami Umowy.  

 
20. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, inspektor ochrony danych 
osobowych u Zamawiającego nie został wyznaczony, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla 
Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.; w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na dostawę energii 
elektrycznej dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. W przypadku 
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony 
interes Administratora uznaje się: 

- ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających 
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami; 

 -weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach. 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie 

z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest 
zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku 
z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania oraz 3 lata po upływie tego terminu. W przypadku zawarcia 
i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego - 
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;   
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6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator 

przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.  


