
 Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

Staszów, 30.11.2020r. 

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Świadczenie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  kompleksowej  dostawy  paliwa
gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży
paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących
się w obiektach wskazanych przez Zamawiającego  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.”

Rodzaj zamówienia: usługa

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień :

09120000-6 –paliwa gazowe; 

09123000-7 –gaz ziemny

65200000-5 –przesył gazu i podobne usługi 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego
kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy
E),  polegającej  na  sprzedaży  paliwa  gazowego  i  zapewnieniu  świadczenia  usługi  jej
dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach wskazanych przez Zamawiającego  w
okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), 
polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do 
instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej miejscami odbioru, których 
wykaz znajduje się w załączniku nr 1.
2. Łączną  ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do 
Miejsc odbioru określonych w załączniku nr 1, szacuje się w wysokości 285408 KWh
3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na 
podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. 
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Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości 
odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej 
prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 
pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana 
szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. 
4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy 
umownej określa załącznik nr 2.
5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 833 z po z n. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami Wykonawczymi. 
6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem 
sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD -Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy. 
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: 
7.1. wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też 
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie 
zgodnego porozumienia Stron, 
7.2. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy 
paliwa gazowego, 
7.3. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia 
kompleksowej dostawy paliwa gazowego. 
8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a: 
8.1. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 24 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1814) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
gazowego. Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w Rozdziale 8 
Rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców 
oraz sposób załatwiania reklamacji” 
8.2. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za 
niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z Taryfą OSD Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 18 marca 2020 r. decyzją nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK. 
8.3. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z Taryfą 
Wykonawcy. 
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawców. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jeżeli zamawiający stwierdzi, ze 
wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego  -  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31,  pok.  nr  107  lub
telefonicznie pod numerem tel. 15 864  83 31,  15 864  83 25
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Sławomir Mikula – Sekretarz Miasta i Gminy w Staszowie,
Mariusz Sobieniak – Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/pożądany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
-   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
-   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-  potwierdzają  w  formie  oświadczenia,  iż  spełniają  przesłanki  ustawowe  do  realizacji
przedmiotowego zadania. 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, przesłać faksem na nr (15) 864-32-04, lub e-
mailem: biuro @staszow.pl    w terminie do dnia 10 grudnia  2020 roku.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu. 
Wraz z ofertą należy złożyć  wzór umowy obowiązujący u wykonawcy.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 2 dni od dnia
składania oferty.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

B U R M I S T R Z

 Staszów, dn. 30.11.2020r. /-/ Leszek Kopeć
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