
 

 

……………….…….……………. 
                 pieczątka Zamawiającego 

Świnoujście, dnia 05.10.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/MDK/2021 

 

1. Zamawiający: Miejski Dom Kultury w  Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1. 

2. Dane do kontaktu: Tomasz Małachowski, tel. 91 327 87 63. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 

wysokometanowego  ( sprzedaż i  dystrybucja )  do  obiektów  Miejskiego  Domu 

Kultury w Świnoujściu w okresie od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r.” . 

4. Kod CPV  według Wspólnego Słownika Zamówień: 09123000-7 – gaz ziemny, 

65200000-8 – przesył gazu. 

5. Zamówienie obejmuje: 

1) Dostawa paliwa gazowego E ( GZ-50) do obiektu Miejskiego Domu Kultury 

–filia nr 2 przy ul. Sosnowej 18 w Świnoujściu musi uwzględniać następujące 

czynniki: 

a) gaz ziemny ma być dostarczony do punktu zdawczo- odbiorczego,            

w  którym  jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci 

wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, 

b) punkt  redukcyjno – pomiarowy znajduje się na zewnątrz obiektu.  

c)   nr punktu poboru: 8018590365500019113666, 

d)  moc umowna: 150 kWh/h, 

e)  grupa taryfowa: BW-5, 

f) szacowane ilości zużycia gazu ziemnego rocznie: 25,397 m³/ 294 000 kWh, 

 

Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa 

się na 294 000 kWh. 

 

2) Dostawa paliwa gazowego E ( GZ-50) do obiektu Miejskiego Domu Kultury 

–   filia   nr  1  przy   ul.  Zalewowej  40  w  Świnoujściu   musi  uwzględniać 

następujące czynniki: 

a)   gaz  ziemny  ma   być  dostarczony  do  punktu  zdawczo  -  odbiorczego,            

w  którym  jest  zespół  urządzeń  gazowych  służących  do przyłączenia sieci 

wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, 

b) punkt  redukcyjno – pomiarowy znajduje się na zewnątrz obiektu.             

c)   nr punktu poboru: 8018590365500046832615, 

d)  moc umowna:  150 kWh/h, 

e)  grupa taryfowa: BW- 3.6, 

f)  szacowane ilości zużycia gazu ziemnego rocznie: 3 810 m³/ 44 073  kWh 

 

Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa 

się na 44 073 kWh. 

 

3) Dostawa paliwa gazowego E ( GZ-50) do obiektu Miejskiego Domu Kultury 

– Galeria Sztuki MS 44 przy ul.  Armii Krajowej 13B   w  Świnoujściu  musi 

uwzględniać następujące czynniki: 

a)  gaz   ziemny  ma  być  dostarczony  do  punktu  zdawczo  -  odbiorczego,            



w  którym  jest zespół  urządzeń  gazowych służących do  przyłączenia  sieci 

wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, 

b)  punkt  redukcyjno – pomiarowy znajduje się na zewnątrz obiektu.  

c)   nr punktu poboru: 1400400658, 

d)  moc umowna: 150 kWh/h, 

e)  grupa taryfowa: BW-3.12T, 

f)  szacowane ilości zużycia gazu ziemnego rocznie: 1 280 m³/ 14 794 kWh, 

 

Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa 

się na 14 794  kWh. 

 

6. Szacunkowe powyższe zapotrzebowania na paliwo gazowe zostało oszacowane na 

podstawie zużycia gazu w okresie styczeń – grudzień 2020 r, co może odbiegać od 

faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w żadnym razie nie może być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma 

charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie 

dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 

zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 

7. Rozliczenia za dystrybucję gazu ziemnego odbywać się będą na podstawie bieżących 

wskazań układów pomiarowych 

8. Dostawa gazu ziemnego ma być realizowana o umowę zawierającą postanowienia 

umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu  

( umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716) 

oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie 

9. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne      

( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 

oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 411). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych, 

b)  prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 

c) udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo – rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży gazu ziemnego do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego 

OSD, 

d) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących sprzedaży 

gazu ziemnego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu 

ziemnego, zgodnie z instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD) 

w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji gazu ziemnego. Wykonawca, 

z którym zostanie zawarta umowa, zgodnie z art. 4j pkt. 4a Prawa energetycznego, 

poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora 

systemu dystrybucyjnego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. 

12. Rozliczenia za zrealizowane dostawy dokonywane będą w 1-miesięcznych okresach 

rozliczeniowych w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie później niż do 

10-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. 



13. Należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez 

Zamawiającego na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie 14 

dni od daty wystawienia faktury. 

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliwa gazowego 

dokonywane będzie według cen i stawek określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym zał. nr 1 do umowy, z wyjątkiem przypadku zmian w przepisach prawa 

mający wpływ na koszty zakupu i dostarczania paliwa gazowego. Podane  ceny 

jednostkowe gazu ziemnego i opłaty abonamentowej będą stałe w okresie umowy,      

z wyjątkiem przypadków niżej opisanych: 

 

1) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość 

podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na 

składanie ofert – Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych 

dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej 

części przedmiotu umowy, której w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie 

wykonano, 

2) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość 

podatku akcyzowego – w takim przypadku zmianie podlegać będzie cena 

jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze 

zmiany stawki podatku akcyzowego, 

3) zmiany wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki stawek taryfowych Wykonawcy – w takim przypadku zmianie 

będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia             

w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych, 

4) zmiany wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki stawek taryfowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego –       

w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za 

przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek 

taryfowych, 

15. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminach i czasie trwania planowanych 

przerw w dostarczaniu gazu ziemnego drogą elektroniczną oraz telefoniczną co 

najmniej 7 dni przed planowaną przerwą w dostarczaniu gazu ziemnego. W razie 

awarii Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 

16. Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

17. Data realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. 

18. Okres gwarancji
1
 : ……………………………………………………….. .                              

 19. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności   zawodowej, o ile wynika to z  odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

 

      1)  aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na   

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi (załącznik nr 1 do formularza ofertowego ), 

                   2)  podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie  

usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na 

którym znajdują się punkty poboru Zamawiającego (załącznik nr 2 do 

formularza ofertowego ), 



        20.  Forma oferty. Sposób składania oferty: 

1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego; 

2) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty 

musi być dołączone do oferty,  o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

złożonych przez wykonawcę; 

3) ofertę można:  

a) przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: 

gosp3@mdk.swinoujscie.pl; 

b) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 319 ) lub 

przesłać pocztą  na adres: 72- 600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 

1/1; 

4) termin złożenia oferty: do dnia 15.10.2021 r., do godz. 12:00;. 

5) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. O zachowaniu terminu 

składania ofert decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Kultury                

w Świnoujściu 

21.Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 15.10.2021 r, godz. 13:00, w Miejskim 

Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 w Sali 315;  

22.Warunki płatności: na konto bankowe Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

23.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na 

każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych 

ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

 

………………………………………… 

                                                                                                                                                        Zamawiający 

 

 

 

                                          sporządził: 

          ……………………………………………………… 

        imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego merytorycznie  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1; 

2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – zał. Nr 2 
 
1 

jeżeli dotyczy 

 


