
 

„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

       Kiełpin dnia 06.11.2020 r.  

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA) 

nr ZW/19/2020 

Dostawa energii elektrycznej dla  

Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;  
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143,  

REGON 012271362, nr  BDO 000233238 

Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25   

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

a) Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

c) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich 

odrzucenia. 

d) Inne formy dopuszczenia ofert: (np. wariantowe lub częściowe): zamówienie z 

podziałem na dwa warianty zgodnie z zapisami pkt 3.2. siwz. 

e) Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Komunikacji 

Miejskiej  Łomianki na użytek własny dla grupy taryfowej C22B w szacunkowej 

ilości 60 000 kWh bądź 120 000 kWh, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zm.) 

oraz na wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

3.2. Zamawiający ogłasza niniejsze postępowanie z podziałem na dwa warianty. 

Pierwszy wariant z możliwością zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na 

okres 12 miesięcy. Drugi wariant z możliwością zawarcia umowy na 24 miesiące. 

Wykonawca w formularzu oferty przedstawi kalkulację ceny na okres 12 miesięcy 

z szacunkowym zużyciem energii na poziome 60 000 kWh oraz kalkulację ceny na 

okres 24 miesięcy szacunkowym zużyciem energii na poziome 120 000 kWh.  

3.3. Zamawiający posiada zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – 

PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa. 

3.4. Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej to Pulsar Energia Sp. z o.o. 
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3.5. Adres  Punktu Poboru Energii: Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

3.6. Numer PPE:  PL_ZEWD_1432000886_09, numer licznika: 00880361. 

3.7. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 12 lub 24 począwszy od 

01.01.2021 r. Zamawiający przewiduje wypowiedzenie umowy z miesięcznym 

okresem wypowiedzenia bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych, kosztów, 

odszkodowań. 

3.8. Projekt umowy przedstawi Wykonawca, zgodny z zapisami niniejszej siwz oraz  z 

zaakceptowaną ofertą.  

3.9. Cena za zakup energii elektrycznej będzie stała przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

3.10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych na 

adres: faktury@kmlomianki.info 

3.11. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi 14 dni od dnia 

dostarczenia do Zamawiającego. 
 

4. Termin wykonania zamówienia. 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie 12 

lub 24 miesięcy począwszy od 01.01.2021 r.   

4.2. Zamawiający przewiduje wypowiedzenie umowy z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych, kosztów, 

odszkodowań. 

 

5. Kryteria oceny oferty. 

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Najniższa cena oferty – 100%.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

6.1. Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 2 do siwz; 

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który na dzień otwarcia ofert został wykreślony z 

Wykazu podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). Zamawiający przeprowadzi weryfikację z pomocą Rejestru udostępnionego na 

stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  

 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

oraz dokumenty wskazane w pkt. 6 siwz. 

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania 

przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do 

oferty. 

7.3. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:  

7.3.1 W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy oraz oznaczenie „Oferta - Dostawa energii elektrycznej 

mailto:faktury@kmlomianki.info
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.”. Ofertę należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres: Komunikacja Miejska Łomianki 

Sp. z o.o. Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki;  

 

albo 

7.3.2 W formie elektronicznej w formacie skanu. Ofertę należy przesłać na adres  

e mail: zamówienia.publiczne@kmlomianki.info  

7.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7.6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Piotr Nowicki, e-mail: techniczny@kmlomianki.info, Tel 22-751-33-79 wew.26 

Nina Burzyńska, e – mail: zamówienia.publiczne@kmlomianki.info, Tel 22-751-33-

79 wew.26 

 

8. Termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2020 r. do godziny  10:00. 

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki.  

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: 

ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej 

oferty; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) 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;   

mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:ado@kmlomianki.info
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

10.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1  

10.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 2 

 

 

 

Prokurent 

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 
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Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZW. 19/2020  

Formularz oferty  

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; e-mail …..................... 

      

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

 

Wariant nr 1 (wariant z możliwością zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na 

okres 12 miesięcy z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej na poziomie 60 000 

kWh) 

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto: ……………..…………….zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

Obliczoną na podstawie poniższej kalkulacji 

Lp. Przedmiot Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
na energię 
elektryczną 
(w kWh)  

Cena 
jednostkowa 
netto w zł za 
1 kWh / 1 
miesiąc 

Wartość 
netto w zł  
(axb) 

Podatek 
VAT w zł  

Wartość 
brutto w zł  
(c+d) 

  a b c d e 

1 Zakup energii 
elektrycznej w 
taryfie dziennej 

30 000     

2 Zakup energii 
elektrycznej w 
taryfie nocnej  

30 000     

3 Opłata handlowa 12 miesięcy   
 

   

RAZEM  
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Wariant nr 2 (wariant z możliwością zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej na 

okres 24 miesięcy z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej na poziomie 120 000 

kWh) 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto: ……………..…………….zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

Obliczoną na podstawie poniższej kalkulacji 

Lp. Przedmiot Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
na energię 
elektryczną 
(w kWh)  

Cena 
jednostkowa 
netto w zł za 
1 kWh / 1 
miesiąc 

Wartość 
netto w zł  
(axb) 

Podatek 
VAT w zł  

Wartość 
brutto w zł  
(c+d) 

  a b c d e 

1 Zakup energii 
elektrycznej w 
taryfie dziennej 

60 000     

2 Zakup energii 
elektrycznej w 
taryfie nocnej  

60 000     

3 Opłata handlowa 24 miesiące  
 

   

RAZEM  
 

 

 

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

 

 

...................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 7 

Załącznik nr 2 do SIWZ nr ZW. 19/2020 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

 

Dostawa energii elektrycznej dla  

Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 
 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 

...................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

(podpis osób  uprawnionych  do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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