
 

 

ZWiK 3p/2022 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie., ogłasza przetarg na: 

„ Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego. ” 

Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2024- 31 grudnia 2026 - I WARIANT 

                                                                       1 stycznia 2024- 31 grudnia 2025 - II WARIANT 

 

Zamówienie udzielane jest na podstawie przyjętego przez Spółkę „Regulaminu 

wewnętrznego udzielania zamówień .” o wartości poniżej progów unijnych, o których mowa                     

w art 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 12 

stycznia 2021r 

Oferent/Wykonawca składa ofertę dla WARIANTU I i WARIANTU II 

Szacunkowe roczne zużycie  energii: 

• Taryfa B 23 – około 2050 MWh. 

• Taryfa C11, C12 – około 600 MWh. 

• Taryfa C22 – około 60 MWh. 

WAŻNE INFORMACJE ! 

- Operatorem Systemu Dystrybucji  jest ENERGA OPERATOR S.A. 

- Zamawiający dopuści zmianę ceny energii w zależności od zmiany podatku akcyzowego i 

stawki VAT 

- Zamawiający posiada układy pomiarowe dostosowane do TPA 

- Obecnym Sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. 

- Okres związania ofertą: 10 dni od dnia złożenia ofert. 

Kontakt z Oferentami: 

Telefonicznie: Tadeusz Bakuła tel.603 604 863 e-mail:  bakula@zwik.mragowo.pl 

Ofertę w w/w sprawie należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 

25.04.2022r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: ZAKUP ENERGII  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2022r o godz. 9.30.  
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Kryterium oceny ofert - cena 100 % 

Zamawiający informuje, że Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie 

zaproszony do negocjacji celem ustalenia warunków umowy. 

Zgodnie z Art. 42 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie - bez 

konieczności podawania do wiadomości publicznej powodów unieważnienia. 

 

Zażalenia 

Zgodnie z Art. 52  regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień możliwe jest 

wniesienie przez Wykonawców protestu na każdą czynność Zamawiającego niezgodną z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami regulaminu zamówień 

zwłaszcza                                na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wykonawca zaskarża daną czynność Zamawiającego poprzez wniesienie do Zarządu 

Spółki pisemnie lub drogą elektroniczną protestu ze wskazaniem zarzutów zawierających 

uzasadnienie prawne i faktyczne - w ciągu 3 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego czynności, 

stanowiącej przedmiot zaskarżenia. 

Zarząd Spółki rozpatruje wniesiony protest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu                          

10 dni, zawiadamiając o sposobie rozstrzygnięcia wykonawcę, który złożył protest (pisemnie lub 

drogą elektroniczną). 

Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

Do formularza ofertowego należy załączyć: aktualną koncesję potwierdzającą prawo 

Oferenta do sprzedaży energii. 

Załączniki: 

Załącznik nr.1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr.2 Wykaz osób uprawionych do podpisywania oferty. 

Załącznik nr.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 



 

 

 



 

 

 


