
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

na zakup energii elektrycznej   dla Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej 

„JARY”.  

   

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY”  

ul. Surowieckiego 12 02-785 Warszawa  

Numer NIP: 525-001-17-05  

Adres internetowy: http://www.smbjary.waw.pl  

Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.  

Spółdzielnia  w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym i na rzecz 

nieruchomości będących w jej administracji.   

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie :  Regulaminu udzielania 
zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonywanie robót, świadczenie 
usług i zakup towarów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” 
U.R.N. 10/2017 z 09.03.2017 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych U.R.N. 
nr 1/2018 z dn. 25.01.2018 r. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 

2200 MWh rocznie w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022 r..  

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru 

energii elektrycznej na poziomie +/-10%.  

2.Energię należy dostarczyć do obiektów administrowanych przez Spółdzielnię,  łączna ilość 

układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 374 szt. wg. następującego 

podziału taryfowego : G-11 321 szt., C-11 40 szt., C-21 1 szt., C12B 12 szt.  

3.Operator systemu dystrybucyjnego dla wszystkich punków poboru to: Innogy Stoen Operator.   

4.Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w 

imieniu własnym i Zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Wadium wynosi  20 000 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 92 1020 

1169 0000 8602 0011 1427 do dnia 02.11.2020 r. (wpływ na rachunek Spółdzielni)  

  

IV. TERMIN MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT     

  

1.Oferty należy składać w terminie do 03.11.2020 r. do godz.10:00. Miejsce składania ofert: 

sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” ul. Surowieckiego 12 02-785 Warszawa. 

Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami SIWZ w zamkniętej kopercie 

opisanej:  „Przetarg nieograniczony. Oferta na zakup energii elektrycznej   dla 

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY”.  

Wewnątrz koperty należy umieścić pakiet ofertowy w kolejnej zamkniętej kopercie zawierającej 

wymagane dokumenty ofertowe. 



 2.  Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

3. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym                     załącznik nr.2  

4. Oferent ma obowiązek złożyć Oświadczenie            załącznik nr.3   

5. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty należy składać w formie oryginału lub 

poświadczonej kopii. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie SMB „Jary” pok. 209  

( sala konferencyjna).  

  

  

V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

  

Analizę przeprowadza się dla taryfy G11: 

 Kc - Cena 95 pkt   

Kt - Termin płatności faktury    5 pkt   

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach 

kryterium cena (Kc), kryterium termin płatności (Kt). 

 Kryterium cena (Kc):  

1. Oferta z najniższą ceną netto za MWh dla każdej z 4 taryf otrzyma 95 punktów, liczonych 

wg poniższego wzoru:  

 cena najniższa   

 Kc =      x  95  

 cena badana   

2. Kryterium termin płatności (Kt), z zastrzeżeniem, że termin płatności jest nie krótszy niż 21 

dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika/.  

Punktacja oferty badanej wg kryterium terminu płatności:  

• Oferta z terminem płatności 21 dni i krótszym od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika 

otrzyma 0 pkt  

• Oferta z terminem płatności od 22 dni do 25 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika 

otrzyma 3 pkt  

• Oferta z terminem płatności od 26 dni do 30 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika 

otrzyma 5 pkt.  

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość 

punktów przy zastosowaniu wzoru:  

                               Ilość punktów razem     Kc + Kt  

4. SMB „JARY” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.  

5. SMB „JARY” przysługuje prawo do dokonania zmian w czasie trwania procesu 

przetargowego.   

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

  

  

 VI.INFORMACJE DODATKOWE   

  

1.Dane osoby do udzielania informacji ze strony Spółdzielni:  

    DARIUSZ URBANIAK  TEL. 781 115 107 ; +22 644 99 80   

2. Spis wymaganych dokumentów składających się na ofertę zawiera             załącznik nr.1  

3. Spółdzielnia nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych lub wariantowych, nie dopuszcza 

się również aby Oferent dokonywał zmian w obowiązującej specyfikacji warunków zamówienia 

4. Spółdzielnia może unieważnić przetarg bez podania przyczyny 

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odrzucenia lub nieprzyjęcia oferty wraz ze wskazaniem 

przyczyn. 

6.  W przypadku odrzucenia lub nieprzyjęcia oferty, a także unieważnienia przetargu Oferentowi 

nie przysługują roszczenia z tych tytułów 



 Załączniki dołączone do SIWZ:  

  

1. Spis dokumentów wymaganych od Oferentów   

       biorących udział w przetargu,                           Załącznik nr.1  

2. Oferta (do wypełnienia),                   Załącznik nr.2  

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą, niepodleganiu wykluczeniu wg Regulaminu 

przetargów obowiązującego w SMB „Jary”,                                          Załącznik nr 3 

4. Wykaz zrealizowanych dostaw energii, lub w toku realizacji w okresie ostatnich 3 lat,                            

                                                                                                Załącznik nr 4 

 

  

  

  

  

                                                                                                         ………………………………..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Załącznik nr  2 do SIWZ  

 

……………………………………….. 

 nazwa i adres oferenta   

  

  

  

  

  

  

Formularz oferty   
  

na sprzedaż energii elektrycznej   dla Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlanej 

„JARY”.  
  
  

1.Oferuję sprzedaż energii elektrycznej określonej w SIWZ za  cenę jak w tabeli poniżej :  

  

  
  

2.Termin płatności faktur :  

  

………... dni (słownie dni ……………………)   od daty wpływu faktury do Spółdzielni.   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                        

                     ……………………………….

                                                                                           podpisy osób upoważnionych 

                                                                                                      do reprezentowania Oferenta  

  

  

  Miejscowość i data 

 

……………………… 

 

  

  

  

Grupa  

taryfowa  

Oferta cenowa  

netto za zł/MWh  

Opłata handlowa         

        zł/msc  

Szacowane  

zużycie  

MWh/rocznie  

Ilość punktów  

pomiaru  

  27.09.2018 

      1 500     322 0   G11    

      40   0 C11  

C21    0             700  1 

  C12B  0   12     



  

 

Załącznik nr  1 do SIWZ   
  

  

  

Spis wymaganych dokumentów  
  

na dostawę energii elektrycznej   dla Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana 

„JARY” oraz audyt kosztów dystrybucji w trybie przetargu nieograniczonego  
  
  

1. Oferta wg załącznika nr 2 do SIWZ.  

2. Wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej CEiDG potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego.  

3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego o braku zaległości w opłatach.  

4. Oświadczenie wg załącznika nr 3 do specyfikacji.  

5. Wykaz umów dostawy energii zrealizowanych z ostatnich 3 lat wg załącznika  nr 4 

do specyfikacji   

6. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową składającego ofertę 
(sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego, o ile podlega ono badaniu na 
podstawie właściwych przepisów, opinia bankowa z banku prowadzącego 
podstawowy rachunek bankowy).   

7. Zaświadczenie z banku oferenta, że na jego rachunku bankowym nie jest 

prowadzone postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne.   
8. Dowód uiszczenia wadium oraz opłaty za S I W Z   

9. Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki.  

10. Aktualne Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Oferenta które będą stanowić 

załącznik do umowy  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

………………………….          Załącznik nr  3 do SIWZ   
Nazwa i adres oferenta  

  

OŚWIADCZENIE  
  

  
Oświadczam/y, że   

− Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji  i 

ogłoszeniu.  

− Przedstawiam projekt umowy zatwierdzony przez Prezesa URE .  

− Dokonałem/liśmy analizy biorąc pod uwagę wszelkie warunki realizacji przedmiotu 

oferty.  

− Nie podlegam wykluczeniu wg Regulaminu przetargów obowiązującego w SMB 

„Jary”.  
  

Firma, której jestem/śmy właścicielem lub którą reprezentuję/my :  

1) Ma prawo brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 

rozumieniu Ustawy z 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych.  

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny,  a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.  

3) Znajduje się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, w szczególności nie zalega z płatnością wobec Urzędu 
Skarbowego i ZUS  

4) Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki.  
  

  
  
  
  
  
  
  

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

Podpis osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta  
  

  

  

 

 

 

 

                                                                                                          

 



  Załącznik nr  4 do SIWZ 

…………………………….   

Nazwa i adres oferenta   
  

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW ENERGII,   

lub w toku realizacji   

w okresie ostatnich 3 lat  
  
  

  Odbiorca  Ilość  

MWh  

Rok  

realiza 

cji  

Wartość 

dostawy  

Informacje dodatkowe: stosowane taryfy, 

ilość obiektów objętych umową etc.  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

 

  
 

 .............................                                                       …………………………………… 

Miejscowość, data                                                        Podpis osób upoważnionych do  

                                                                                                      reprezentowania Oferenta  


