
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 6/2015  

Dyrektora MiPBP 

w Wodzisławiu Ślaskim 

z dnia 14.04.2015r. 

 

Wodzisław Śląski, 12.11.2020r.  

Zapytanie ofertowe 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą, w trybie zapytania ofertowego na 

udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawienie oferty 

cenowej na „Sprzedaż energii elektrycznej w 2021r. dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej”. 

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania ofertowego. 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

ul. Ignacego Daszyńskiego 2 

44-300 Wodzisław Ślaski 

NIP 647-21-06-631 

REGON 001406520 

TEL. (32)4554874 

adres e-mail: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl 

adres strony internetowej: www.biblioteka.wodzislaw-slaski.pl 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.wodzislaw-slaski.pl/


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne  z dn. 11.05.2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.833), zwanej dalej sprzedażą energii 

elektrycznej dla 2 punktów poboru zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

KOD CPV: 09310000-5 elektryczność. 

Ilość PPE – 2 

Na punktach odbioru objętych zapytaniem jest dwumiesięczny okres rozliczeniowy. 

Grupa taryfowa C11 

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w terminie 12 miesięcy  

dla 2 punktów poboru: 

2.1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

       ul. Ignacego Daszyńskiego 2 

       44-300 Wodzisław Ślaski 

        Grupa taryfowa C11 

2.2.Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

       44-313 Wodzisław Śląski- Jedłownik, ul. Kokoszycka 180 G 

       Grupa taryfowa C11 

3. Energia elektyczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 7000 kWh/kW za dwa miesiące 

III. OPIS WYMAGAŃ 

1. Dostawa i  sprzedaż energii elektrycznej w terminie 12 miesięcy dla 2 punktów poboru: 

1.1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

       ul. Ignacego Daszyńskiego 2 

      44-300 Wodzisław Ślaski 

      Grupa taryfowa C11 

 



1.2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

       ul. Kokoszycka 180 G 

       44-313 Wodzisław Śląski- Jedłownik,  

       Grupa taryfowa C11 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW 

Oferta winna zawierać wypełniony formularz cenowy. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Najniższa cena brutto. 

VI.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁO{ŻNIA OFERTY 

1. Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

lub innym. 

Oferta powinna być: 

-opatrzona pieczątką firmową, 

-posiadać datę sporządzenia, 

-zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP,  

-podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi. 

2. Oferta powinna być przesłana do dnia 20.11.2020r. do godziny 10.00 i powinna zostać opisana 

„Sprzedaż energii elektrycznej w 2021r. dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej ”: 

2.1. na adres e-mail: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl, 

2.2. za pośrednictwem poczty, kuriera, 

2.3. dostarczona osobiście na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,  

        ul. Ignacego Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, Dział Ksiegowości i 

Administracji 

3. Oferta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się     

z treścią oferty. 



4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

7. Planowany termin podpisania umowy 03.12.2020r. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod adresem e-mail: 

sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl 

2. Cena jednostkowa netto za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie 

objętym umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach 

okreslonych w umowie. 

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiajacym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl


  Załącznik  

........................................ 

(pieczątka oferenta) 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .................... dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych pn. 

....................................................................................................................................................... 

(wpisać nazwę nadaną zamówieniu) 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .................... zł 

obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł 

cena brutto .................... zł 

(słownie ........................................................................................................................) 

 

? inne kryterium............................................................................. 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez .................... dni. 

Załączniki: 

1. .................... 

2. .................... 

 ............................................................ 

 (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 


