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Dokumenty przetargowe na: 
 

Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na 

świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży 

energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu 

ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. CPV 09310000-5 - 

elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 
 

Rodzaj zamówienia: 

Dostawa 

Lokalizacja: 

Nowy Targ 
 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 

w Nowym Targu ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 
 

Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Zawartość dokumentacji: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta przetargowa. 

3. Formularz cenowy 

4. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej z podaniem dotychczasowym 

zużyciem energii elektrycznej, stosowanej taryfy oraz mocy umownej. 

5. Formularz oświadczeń. 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
 

Nasz znak ZGZiR.271.4.2011  

Nowy Targ 07.12.2011r. 
 

I. Zamawiający. 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w 

Nowym Targu ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 

zwany dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu 

usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do 

budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 

2012r. do 31 grudnia 2012r.  CPV 09310000-5 - elektryczność i 65310000-9 - Przesył energii 

elektrycznej. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę 

kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej 

w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

2. Lokalizacja i rodzaj dostawy: 
a) zacisk szyn zbiorczych zasilających transformator w  polu nr 2 rozdzielni 15 kV  
o częstotliwości 50 Hz (z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo 
energetyczne)  stacji transformatorowej Nr 6131 „Lodowisko” przy ul. Parkowej 14 
w Nowym Targu – Miejska Hala Lodowa 
b)  Moc umowna przy współczynniku mocy tg φ 0 =0,4 wynosi 350 kW, moc minimalna 
104 kW 
 
c) Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-

rozliczeniowy (tzw. Arona) zainstalowany w rozdzielni (mnożna układu 600), przy czym: 

-  przekładniki prądowe 20/5A - stanowią własność Zamawiającego 

-  przekładniki napięciowe 15/0,1 kV - stanowią własność Zamawiającego 

-  licznik energii czynnej 3 taryfowy ze wskaźnikiem mocy maksymalnej i liczniki energii 

biernej - stanowią własność Zamawiającego. 

 

3. Warunki finansowania: termin płatności faktur VAT wynosi 14 dni od daty ich 

prawidłowego wystawienia po miesiącu rozliczeniowym, ale nie później niż 7 dni od daty ich 

dostarczenia. W przypadku, gdy którykolwiek z w/w terminów przypada na dzień wolny od 

pracy, termin wpłaty należności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po 

dniu wolnym od pracy. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy od Zamawiającego. 

4. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej z podaniem dotychczasowym zużyciem 

energii elektrycznej, stosowanej taryfy oraz mocy umownej stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

http://art.11/
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przesyl-energii-elektrycznej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przesyl-energii-elektrycznej
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6. Wykonawca do oferty dołączy projekt umowy, który w swoich postanowieniach będzie 

zawierał istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - do akceptacji przez Zamawiającego. 
7. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. ENION S.A. z siedzibą w Krakowie. 

8. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 

warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w 

szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, 

poz.623), Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach 

prawnych.  

9. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

10. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie cen 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

11. Ceny jednostkowe za energię elektryczną będą stałe przez cały okres trwania 

umowy, za wyjątkiem zmian spowodowanych ustawowymi zmianami stawek podatków 

lub innych zmian wynikających z nadrzędnych przepisów prawa na które nie ma 

wpływu Dostawca energii. 

 

UWAGA! 

W celu uniknięcia nieporozumień przy opracowaniu ofert i realizacji  przedmiotu zamówienia  

wskazane jest zapoznanie  się z przedmiotem przetargu – lokalizacją miejsca dostawy energii 

elektrycznej -  przed terminem składania ofert.  

 

III. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

W przypadku  zrealizowania w 2012 roku inwestycji czy zaistnienia innych okoliczności 

skutkujących zwiększeniem poboru energii elektrycznej Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówień  uzupełniających. 
 

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

rozpoczęcie - 1 stycznia 2012r. 

zakończenie - 31 grudnia 2012 r. 
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VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 

 

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

a)  posiadają koncesję na obrót energią elektryczną, 

b) posiadają umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem 

Systemu Dystrybucji działającym na terenie miasta Nowy Targ, 

 
2/ posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 

ust 1 oprócz oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 4 do specyfikacji/, oferta musi zawierać 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie obiektu objętego niniejszym 

postępowaniem, ważna przez cały czas trwania umowy. 

3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz 

oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII ust.2 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
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albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według 

formuły „spełnia – nie spełnia” 

6. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania /odrzuceniem jego oferty/. 

 
 
VIII. Warunki dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz 

oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie 

podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
1/ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. /załącznik nr 5 do siwz/,  

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), 

każdy ze wspólników musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, 

3/ potwierdzoną kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają taki 

obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej 

w zakresie objętym zamówieniem - koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu energią elektryczną, 
4/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

5/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

6/ formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SIWZ) 

7/ formularz cenowy (wg załączonego druku – załącznik nr 2 do SIWZ) 

8/ oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu 

Dystrybucji działającego na terenie obiektu objętego niniejszym postępowaniem, ważna przez 

cały czas trwania umowy. 

 

2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych będą 

wykluczeni z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się 

również wykonawców którzy podlegają również wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 Prawa 

zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

dokumenty oraz oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1. (załącznik nr 5) 

4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 zostanie 

dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” 
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IX. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w: 

1/ Rozdziale VIII ust 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. 

2/ Rozdziale VIII ust 1 pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą 

w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy. 

3/ Rozdziale VIII ust 1 pkt 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu 

ubiegania się o zamówienie, 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 1 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż w terminach 

określonych w Rozdziale IX ust 1 pkt 1. 

3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
 
X. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne). 

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 

oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

Rozdziałem VIII oraz wspólnie udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wymienionych w Rozdziale VII, 

2/ wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3/ wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

4/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
 
 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. 
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2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer 18 26-408-14 
 
 

XII. Materiały przetargowe. 
 

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 3 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł gotówką w kasie Zakładu 

Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu pok. nr 101 lub za zaliczeniem 

pocztowym. Kasa jest czynna: poniedziałek-piątek w godz. od 7
45

-14
00 

 

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami/udzielenia wyjaśnień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia / w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia oraz zagadnień formalno-prawnych jest Pan mgr Michał Rubiś tel. 18 264 08 17 

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 

mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej zamieszcza również na tej stronie. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie dotyczy 

XV. Zwrot i utrata wadium. 

Nie dotyczy 

 

XVI. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu 13 styczeń 2012r. 
 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1), 

2) formularz cenowy (wg załączonego druku – załącznik nr 2) 

3) dokumenty  i  oświadczenia potwierdzające  spełnianie  przez  wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu (wymienione w rozdziale VIII SIWZ), 
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4) wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 

(na formularzu ofertowym), 

5) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 3, 
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument 

stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

7) w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - 

umowę spółki cywilnej. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod 

warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

zamawiającego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz z 

ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: 

1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby 

wymienione w pkt 3, 

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 

3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem 

reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

 

7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust. 1, 

8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę 

wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę). 



9 

11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 

udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 
 

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym 

Targu ul. Parkowa 14 pokój nr 101 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji  

w Nowym Targ ul. Parkowa 14 pok nr 101 

34-400 Nowy Targ 

2. Termin składania ofert. 

15 grudzień 2011r. 

do godz. 10.00 

wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta 

w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę 

kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Lodowej 

w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. - nie 

otwierać przed 15 grudnia 2011r.”, wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem 

oraz nadrukiem jak wyżej. 
 

4. Otwarcie ofert. 

1) zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 

10.30 w pokoju 105 w siedzibie zamawiającego, 

2) otwarcie ofert jest jawne, 

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 

4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, 

5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek, 

prześle informacje o których mowa w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 3 i 4. 
 
 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do 

SIWZ do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien wypełnić formularz oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ), której wartość winna być zgodna z wartością ogółem z 

formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 



10 

2. Ceny jednostkowe oraz stawki opłat oferowanych w zakresie świadczenia usług 

dystrybucji energii elektrycznej winny wynikać z zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki dla ENION S.A. w Krakowie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązujące stawki podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z póź. zm.). 

5.Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a 

wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następującej zasady: 
 

1. Cena - 100 % 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów. 
 

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

-   Wg kryterium cena: 
 
 

Cena min. 

Wc = ------------------------ * 100 * liczba członków Komisji Przetargowej 

Cena oferty badanej. 
 
 
 

XXI. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane 

do wykonawcy na piśmie. 

2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień; 

wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie. 

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1/ oczywiste omyłki pisarskie 

2/omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o 

tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XXII. Wykluczenie Wykonawcy. 
 

1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

XXIII. Odrzucenie ofert. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 89 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Nie dotyczy. 

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie dotyczy 

XXVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy 

oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  
 

 

XXVII. Zmiany postanowień umowy. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje 

się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej 

umowie może nastąpić w następującym przypadku: 

1/ podana cena będzie podlegać zmianie tylko w związku z ustawową zmianą stawki podatku 

VAT. 

2/ podana cena zmieni się w przypadku zmian wynikających z nadrzędnych przepisów prawa 

na które nie ma wpływu Dostawca energii. 

3/ podana cena zmieni się w przypadku zwiększenia zużycia poboru prądu przez 

Zamawiającego w wyniku wydłużenia okresu funkcjonowania Miejskiej Hali Lodowej. 

 

 



12 

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu. 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 

 

 

XXIX. Unieważnienie przetargu. 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXX. Udzielenie zamówienia. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji, 

2. Została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem 

akceptującym o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie 

po zatwierdzeniu wyników przetargu i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie 

umowy. 
 

XXXI. Postanowienia dotyczące podwykonawców usługi. 
 
Nie dotyczy 
 

XXXII. Postanowienia końcowe. 
 

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych 

ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
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załącznik nr 1 
 
Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa........................................................................................................................................... 

Siedziba......................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks............................................................................................................................ 

nr NIP............................................................................................................................................ 

nr REGON.................................................................................................................................... 

 

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

/miejscowość i data/ 
 

O F E R T A 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 

energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do 

budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul. Parkowa 14 w okresie od 1 stycznia 

2012r. do 31 grudnia 2012 r.   podejmuję się wykonania zamówienia w pełnym zakresie. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem ogółem za cenę:  
 

wartość netto: .................. zł, VAT .......................... cena brutto (z VAT) ....................... zł 

słownie złotych (brutto): 

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

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

3. Termin płatności faktur do ……. dni od daty ich otrzymania. 

4. Osoby uprawnione do podpisania umowy – stanowisko 

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

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

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

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

5.  Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią następujące elementy oferty: .......................................................... 

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

6. Termin wykonywania zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ. Zakres prac 

przewidzianych do wykonania jest zgodny  z zakresem prac objętym  SIWZ.  
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7. Oświadczamy, że:  

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia znak 

ZGZiR.271.4.2011 i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń  i przyjmujemy warunki  w 

niej zawarte, 

- zobowiązujemy się realizować przedmiot przetargu zgodnie ze Specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, 

- zapoznaliśmy się z zakresem dostaw oraz terenem i sposobem realizacji dostaw 

i przyjmujemy  je bez zastrzeżeń.  

8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie  tych warunków. 

 

9. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 

10. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem, wszelkich oświadczeń, 

zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli zamawiający zażąda w 

przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia. 

 

11. Oświadczamy, że: 

  posiadamy koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z decyzja Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki  nr ……………………..  z dnia ……………………. . 

 

12. Oświadczamy , że :  

posiadamy zawartą  aktualną  umowę  o świadczenie usług dystrybucji  energii elektrycznej z 

Operatorem  Systemu Dystrybucji  działającym  na terenie  miasta  Nowy Targ, nr 

………………………… z dnia  …………………. zawartą na okres 

………………………………… .  

 

13. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 i nie podlegamy  

wykluczeniu  na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.: Prawo 

zamówień  publicznych  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

 

14. Oświadczamy, że uważamy  się za związanych  niniejszą ofertą na czas określony w  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 15. Podwykonawcom  zamierzamy powierzyć wykonanie następujących  części zamówienia 

: 

       ………………………………………………………………………………………  

 

16. Oferta  jest zszyta, została  złożona na .........stronach   kolejno ponumerowanych.  

 

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 1) .......................................................... 

 

 2) .......................................................... 

 

 3) .......................................................... 

 

     4)  ...................................................... 

 

     5) .......................................................... 
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 6) .......................................................... 

 

 7) .......................................................... 

 

8) ......................................................... 

 

 

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

                                                                               upełnomocnieni przedstawiciele  oferenta  
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                                                                                                                                      Załącznik nr 2 

 

Formularz cenowy 
 

 

Lp 
Rodzaj cen lub stawek 

opłat 

Cena jedn.netto 

Ilość szacunkowa 

Razem 

wartość w 

PLN netto 
Cena  jednostka 

1 
Energia w szczycie 

przedpołudniowym B23 

** 

Zł/MWh 

Planowane  zużycie 

energii  przez 12 m-cy 

133 MWh 

 

2 
Energia w szczycie 

popołudniowym B23 

** 

Zł/MWh 

Planowane  zużycie 

energii przez 12 m-cy 

118 MWh 

 

3 Energia reszta doby B23 

** 

Zł/MWh 

Planowane  zużycie 

energii  przez 12 m-ce 

 465 MWh 

 

4 
Opłata za usługę 

rozliczenia handlowego  

** Zł/punkt/ 

fakturę. 
1.pkt x 12 rozl.  

5 
Opłata za usługę 

rozliczenia handlowego 

** Zł/punkt/ 

m-c 
1 pkt x 12 m-cy.  

6 

Składnik zmienny stawki 

sieciowej w grupie 

taryfowej B23 

* 

Zł/MWh 
Planowane zużycie 

energii  716 MWh 
 

7 

Składnik stały stawki 

sieciowej dla grup 

taryfowych B23 

* 
Zł/kW/m-

c 
350 kW x 12 m-cy  

8 

Stawka opłaty 

przejściowej 

 

* 
Zł/kW/m-

c 
350  kW x 12 m-cy  

9 Stawka jakościowa 

* 

Zł/MWh 

Planowane zużycie 

energii 

716 MWh 

 

10 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla pktu 

w grupie taryfowej B23 

* 

Zł/m-c 1pkt x 12 m-cy  

11 

Stawka opłaty 

abonamentowej dla 

punktu rozliczanego w 

cyklu 1-mies. w grupie 

taryfowej B23 

* 

Zł/m-c 1 pkt x 12 m-cy  

 

Wartość ogółem netto 

 

 

*wg aktualnie obowiązującej taryfy OSD 

** cena stała przez cały okres obowiązywania umowy. Cena może być zmieniony tylko w przypadku 

zmian wprowadzonych stosownymi przepisami prawa niezależnymi od dostawcy i sprzedawcy energii 

elektrycznej. 
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 załącznik nr 3 

 

 

Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej z podaniem dotychczasowym zużyciem 

energii elektrycznej, stosowanej taryfy oraz mocy umownej zaopatrzenia w energię 

elektryczną w roku 2010/2011 

 

 

Zużycie prądu  

w miesiącach i szczytach (+/- 10 %) w roku 2010/11 

 

 
 

       

Lp 

NR UMOWY 

OBIEKT   

(MIEJSCE POBORU 

ENERGII) 

Moc  

umowna 
taryfa 

nr ew. 

odbiorcy 

Zużycie energii w 

roku 2010/11 

/MWh/ 

1 
BC-

3/UK/MP/41/2011 
MIEJSKA HALA LODOWA 350 kW B23 413466 716 

l.p. Miesiąc 

Szczyt 
przedpołudniowy 

MWh 

Szczyt 

popołudniowy 

MWh 

Reszta 

doby 

MWh 

Zużycie 

energii 

elektrycznej  

w MWh  

(+/-  10%) 

1. 
grudzień 

2010 
13 12 39 64 

2. 
styczeń 

2011 
13 15 40 68 

3. 
luty 

2011 
12 13 38 63 

4. 
marzec 

2011 
13 15 44 72 

5. 
kwiecień 

2011 
7 5 28 40 

6. 
maj 

2011 
4 2 14 20 

7. 
czerwiec 

2011 
5 2 13 20 

8. 
lipiec 

2011 
3 2 11 17 

9. sierpień 2011 19 11 75 105 

10. wrzesień 2011 19 12 73 104 

11. 
październik 

2011 
14 16 53 83 

12. listopad 2011 11 13 37 61 

RAZEM 133 118 465 716 
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Załącznik nr 4 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy 

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

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

 

Adres Wykonawcy 

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

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

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) oświadczam, iż 

Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

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

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy 

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

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

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

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

 

 

Adres Wykonawcy 

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

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

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

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

 

 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn zm.) oświadczam, iż nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w 

ustawy. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

 

 

 

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

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


