SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej siwz)
Nazwa zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i usługa
dystrybucji energii elektrycznej) dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w
organizacji).
I.
Informacje o Zamawiającym.
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej
części Zamawiającym.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie
przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i
usługa dystrybucji energii elektrycznej) dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).
2. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na
warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku
Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w
szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późn. zm.).
3. Dostawa energii elektrycznej winna odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
Operatora Systemu Dystrybucyjnego: ENION S.A. Grupa Tauron z siedzibą w Krakowie.
4. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu:
 energia elektryczna winna być dostarczana przyłączami: zaciski prądowe łącznika szyn w rozdzielnicy
SN 15kV stacji transformatorowej nr 32431,
 miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym
się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: zaciski prądowe łącznika szyn w rozdzielnicy
SN 15kV stacji transformatorowej nr 32431,
 miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych
prądowych: przekładniki prądowe 30/5A, przekładniki napięciowe 15/1.73/0.1/1.73,
 moc przyłączeniowa Pp=800kW, moc umowna Pu=800kW, tgφo=0,4, minimalna moc umowną
wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ=1, Pumin=156kW,
 minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia
ograniczeń w poborze energii elektrycznej wynosi 156 kW.
5. Zamawiający został zakwalifikowany do grupy przyłączeniowej III.
6. Zamawiający aktualnie został zakwalifikowany do grupy taryfowej B23.
7. Średnie planowane szacunkowe roczne zużycie energii ok. 1500 MWh.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia standardów jakościowych obsługi oraz parametrów
jakościowych dostarczanej energii elektrycznej zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zmianami).
9. Zamawiający posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu.
10. Oznaczenie wg CPV: 09310000-5 elektryczność, 65310000-9 przesył energii elektrycznej.
IV. Składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.05.2011 r., do
30.04.2012 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy zostanie uznany za
spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetycznej oraz ważną umową z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku
spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne
będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
a)

3.
4.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy
1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
zał. nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesję.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz
oraz następujące dokumenty:
a) 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał. nr 3 do siwz).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit. a), składa dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, 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. Przepis dotyczący terminów
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy
z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi
wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4 do siwz.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7. W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszelkie
pełnomocnictwa
winny
być
załączone
do
oferty
w
formie
oryginału
lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. –
Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres zamawiającego do korespondencji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul.
Lipowa 4, 30-702 Kraków.
4. Nr faksu zamawiającego: 012 257 10 34.
5. Adres poczty elektronicznej: office@mocak.pl.

6.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Grzegorz Majka tel: 012 263 40 26.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu
składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1.
b) Formularz cenowy – zał. nr 5 do siwz
2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII
siwz.
3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom
postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone
klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa
powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zszyć, w sposób
uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,
b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,
c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub
opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego
Adres na który należy składać oferty
Oferta na: ....(wpisać nazwę zamówienia)..
Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert)…..
4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 11.04.2011 r. do godz. 14:00 w Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie (w organizacji) ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.
XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.04.2011 r. o godz. 15:45 w Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie (w organizacji) ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca winien wskazać w ofercie cenę łączną brutto (z VAT) za jeden miesięczny okres rozliczeniowy.
Cenę należy wyliczyć zgodnie ze sposobem wskazanym w Formularzu cenowym – zał nr 5 do siwz.
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki i inne opłaty.
Cena powinna uwzględniać też ewentualne opusty proponowane przez wykonawcę.
Cenę należy podać w złotych i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako
najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty
zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej.
Wynik przedstawiany będzie w punktach.
XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli
oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy zamieszczonych w pkt XVII siwz.
3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich
ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).
2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową
oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
4. WYKONAWCA oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia WYKONAWCY
świadczenie usług dystrybucji na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia w OSD, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, zgłoszenia o
zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
6. Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJĄCEGO.
8. W przypadku, gdy w wyniku błędu pomiaru lub odczytu, ilość zużytej energii elektrycznej określona na
fakturze nie odpowiada ilości energii zużytej faktycznie, WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać
korekty rozliczeń. Korekta zostanie dokonana na podstawie skorygowanych danych otrzymanych od OSD.
9. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia lub mocy umownej nie będzie skutkowała podwyższeniem
wynagrodzenia WYKONAWCY, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen zgodnie z
ofertą WYKONAWCY.
10. WYKONAWCA zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. WYKONAWCA może zlecić wykonanie obowiązków
w zakresie bilansowania handlowego ZAMAWIAJĄCEGO innemu podmiotowi. WYKONAWCA
dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie
standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupie taryfowej i przy mocach umownych
określonych umowie lub wskazań układów pomiarowych.
11. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
12. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi ZAMAWIAJĄCEMU na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub opustu według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128 poz. 895) lub w każdym później wydanym
akcie prawnym określającym te stawki. Standardy jakości obsługi ZAMAWIAJĄCEGO zostały określone
w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
13. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od umowy :

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
2) jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin
usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w
rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
14. W sprawach nieuregulowanych umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
15. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu umowy strony poddadzą sadowi miejscowo właściwemu
dla ZAMAWIAJĄCEGO.
16. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie ceny wykonania zamówienia, w przypadku
zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XIX. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
XX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.
1. Formularz oferty – zał. nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3,
4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego – zał. nr 4,
5. Formularz cenowy – zał. nr 5,

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Adres Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c)
Wykonawca
wpisany
do
ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez ……………………………………………………………… pod numerem …………………..
dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
tel. ......................................................

fax ............................................................

Regon .................................................

NIP ...........................................................

Nr konta: ................................................................................................................... ...............

2. Oferta na temat: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i usługa
dystrybucji energii elektrycznej) dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).
3. Cena łączna brutto za jeden miesięczny okres rozliczeniowy …………………………………. zł
(cena wraz z podatkiem VAT)

4. Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz
5. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania
umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane
z wykonaniem zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
Oferta zawiera: ............... stron.

............................................... ...................................................................................................................
(miejsce, data)
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr
113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).
.........................................
miejsce i data

........................................
podpis

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Adres wykonawcy..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr
113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)
.........................................
miejsce i data

........................................
podpis

Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane
usługi wymagań określonych przez zamawiającego
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Oświadczam, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
.........................................
miejsce i data
* wybrać odpowiednie

........................................
podpis

Załącznik nr 5
FORMULARZ CENOWY
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej i usługa dystrybucji energii elektrycznej)
dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie w (w organizacji).
Moc
umowna
kW

Grupa
taryfowa

Średnie
planowane/
szacunkowe
zużycie
energii
(kWh/miesiąc)

Cena jednostkowa za energię elektryczną
czynną, obliczona wg wzoru:
Cena jednostkowa = cena
jednostkowa szczyt przedpołudniowy
x 0,25 + cena jednostkowa szczyt
przedpołudniowy x 0,2 + cena
jednostkowa pozostałe godziny doby

Cena za energię
elektryczna czynną
za jeden miesięczny
okres rozliczeniowy
(netto)
(iloczyn kol. 3 x kol. 4)

x 0,55

1

2

3

(zł/kWh netto)
4

5

Cena jednostkowa ……………… zł/kWh
w tym:
cena jednostkowa szczyt
przedpołudniowy: …………....….. zł/kWh

cena jednostkowa szczyt
popołudniowy: ……..……….… zł/kWh

cena jednostkowa w pozostałych
godzinach: ……………..…. zł/kWh
x – znak mnożenia
_______________________
(miejsce, data)

________________________________________________
(podpisy osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Opłata za jeden
miesięczny okres
rozliczeniowy
(zawierająca opłaty
dystrybucyjne, opłatę
przejściową, opłatę
abonamentową, opłatę
handlową, opłatę za
składniki jakościowe,
energię elektryczną
bierną itp.) (zł/miesiąc
netto)
6

Łączna cena
oferty za
jeden miesięczny
okres
rozliczeniowy
(netto)
(kol. 5 + kol. 6)

Kwota
podatku
VAT

Łączna cena
oferty za jeden
miesięczny okres
rozliczeniowy
(brutto)
(kol. 7 + kol. 8)

7

8

9

