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ZAPYTANIE OFERTOWE 

„SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW 

STADNINY KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O.O.” 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.  

Wygoda 3 

21 – 505 Janów Podlaski 

NIP: 537-000-96-80, Regon: 030120086 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy: Zakupu energii elektrycznej czynnej do obiektów Stadniny 

Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. o okres: dla wariantu I - 12 miesięcy, dla wariantu II - 24 

miesiące 

2. Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zamawia energię elektryczną ma potrzeby własne. 

3. Aktualnie obiekty Spółki przyłączone są do dystrybutora energii elektrycznej: 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A 

4. Ilość zakupionej energii może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i nie może to skutkować 

zmianą warunków świadczenia usługi przez Wykonawcę. 

 
 

III. OKRES OBOWIĄZYWANIA PRZYSZŁEJ UMOWY: 

 

Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. lub od dnia 01.01.2018 do 

dnia 31.12.2019 – w zależności od wariantu wybranej oferty (12/24 mc-e) po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

 

IV. INNE USTALENIA: 

 

1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej do obiektów Stadniny 

Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. z podaniem ceny netto za 1 kWh w taryfach B21. C21, C12b, 

C11, G11, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik do niniejszego 

Zapylania ofertowego. 

2. Zaproponowana przez Oferenta cena netto za 1 kWh powinna obejmować wszystkie koszty 

jakie poniesie Zamawiający w związku ze świadczeniem usługi przez Oferenta przez okres 

trwania umowy tj. dla wariantu I - 12 miesięcy, dla wariantu II - 24 miesiące. W przypadku 

ewentualnego wystąpienia opłaty jednorazowej i stałych opłat miesięcznych 

(abonamentowych) Oferent uwzględni je w Formularzu ofertowym. 

3. Wszystkie koszty wyszczególnione przez Oferenta w Formularzu ofertowym są stałe i 

niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy oraz nie zależą od faktycznego zużycia 

energii elektrycznej, nawet jeżeli znacznie się różnią od przewidywanego zużycia (pkt. II 

ppkt.4) 
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NIP: 5370009680   REGON: 030120086   KRS: 0000109401 

Sąd Rejonowy  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

kapitał zakładowy 3 912 500 zł    

4. Oferent, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia, wystawi jedną 

fakturę miesięczną na każdą z lokalizacji, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowego z zastosowaniem 

cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym. 

5. Wspomniane opłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej będą wyłącznymi opłatami, jakie 

ponosić będzie Zamawiający z tytułu zakupu energii elektrycznej. 

6. Zamawiający po wyłonieniu Oferenta jako Wykonawcę upoważni i zobowiąże Wykonawcę do 

złożenia, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze sprzedawcy energii elektrycznej 

operatorowi systemu dystrybucyjnego. Ponadto Zamawiający upoważni i zobowiąże 

Wykonawcę do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury 

zmiany sprzedawcy. 

7. Wykonawca zapewni, ze będzie wspierał działania Zamawiającego, dotyczące zapewnienia 

właściwych parametrów dostarczanej energii oraz odpowiednio wysokich standardów obsługi 

dystrybucyjnej, związane z dostawą energii elektrycznej do Zamawiającego u Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

8. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w umowie sprzedaży 

energii elektrycznej oraz innymi załącznikami (np. regulaminem, cennikiem, ogólnymi 

warunkami sprzedaży energii elektrycznej itp.) nadrzędne i wiążące strony są postanowienia 

zawarte w Zapytaniu ofertowym z 10.11.2017 r. oraz Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik do Zapytania ofertowego. 

9. W wyniku przeprowadzonej procedury, Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisania 

umowy i może odstąpić od udzielenia zamówienia. 

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT: 

 

Najniższa oferowana cena za 1KWh w określonych taryfach. Zamawiający zastrzega sobie po 

dokonaniu wyboru oferty przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem. 

 

VI. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 

1. Oferty należy złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Oferta na dostawę energii elektrycznej” w sekretariacie Spółki do dnia 28.11.2017 r. 

AKTUALIZACJA: 
Zamawiający z uwagi na obowiązujące terminy dokonuje zmiany terminu złożenia oferty z 

28.11.2017 na dzień 25.11.2017 do godz. 10
00 

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd Spółki, do dnia 

30.11.2017 r.  

3. O wyniku wyboru ofert, oferenci zostaną powiadomieni przez Zamawiającego. 

4. Stosowna umowa pomiędzy Zamawiającym a Oferentem zostanie zawarta nie później niż 14 

dni od dnia dokonania wyboru oferty. 

5. Do oferty należy dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty potwierdzające 

uprawnienia do świadczenia usług w zakresie sprzedaży energii elektrycznej 

6. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pani Haliny Panasiuk tel. (83) 341 30 09 lub 

603 544 775  

 


