
Chrzypsko Wielkie, 08.12.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zarząd Gminnej Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem 

ofertowym o przedstawienie cen na dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania 

Spółki na okres 1.01.2021r.  – 31.12.2021r.  

 

I. Informacje o zamawiającym: 

Nazwa:  Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielki Sp. z o. o. 

Adres:  ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie 

NIP:  5951466692 

KRS:  0000448384 

e-mail:  GSK@CHRZYPSKO.PL 

telefon: 61 295 14 97 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

- Postępowanie prowadzone jest w trybie sektorowego zapytania ofertowego 

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, zastosowanie ma 

Kodeks cywilny 

- w niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 

- wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas 

stosowanych u Zamawiającego taryf energetycznych jeżeli uzna, że taryfy 

zaproponowane są korzystniejsze od dotychczasowych. Przy błędnym doborze taryf 

przez Wykonawcę, który w konsekwencji prowadziłby do większych opłat za energię  

niż przy taryfach obecnie stosowanych różnicą obciążany będzie Wykonawca. 

- termin złożenia oferty: 16 grudnia 2020r. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

- przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminnej 

Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.  w zakresie związanym z zbiorowym 

dostarczaniem wody oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków. 

- Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru 

energii wyszczególnionych w załączniku nr 1. 

- wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 

- wspólny słownik zamówień CPV: 09300000 – 2 Energia elektryczna, cieplna, 

słoneczna i jądrowa 

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy z 

postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 
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- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że 

posiada: 

• Aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

• Zawartą obowiązującą umowę z lokalnym (właściwym dla Zamawiającego) 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie której 

można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD do obiektów Zamawiającego 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie.  

V. Opis kryteriów przy wyborze oferty 

Złożona oferta musi zawierać cenę dla poszczególnych grup taryfowych w zł za MWh w poszczególnych 

strefach wraz ze wskazaniem stawki należnego podatku VAT 

 Kryterium oceny – waga 100% cena  

Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o kryteria wyboru. 

VI. Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 

informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. z siedzibą w 

Chrzypsku Wielkim (64-412) przy ulicy Głównej 15. 

2. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: gsk@chrzypsko.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

3. W spółce wyznaczony został inspektora ochrony danych, Pan Maciej Chlebowski z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: inspektor@it-systemy.com, 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c 

RODO), w tym w szczególności do odbioru odpadów stałych, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 

być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie spółki.  
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Załącznik nr 1 

  

Lp. Punkt odbioru  Adres/ulica Kod  Miejscowość  Numer ewidencyjny PPE  Taryfa  

1. oczyszczalnia  ul. Rolna  64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000753371551 C22a 

2. przepompownia ul. Polna dz. 108/2 64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000812314537 C11 

3. przepompownia ul. Jeziorna dz 305 64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000812315558 C11 

4. przepompownia ul. Główna dz 134/3 64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000812313516 C11 

5. przepompownia ul. Główna dz 249 64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000812307584 C11 

6. przepompownia Łężeczki  64-412 Łężeczki PLENED00000590000000000812302576 C12a 

7. SUW Orle Wielkie  64-412 Orle Wielkie  PLENED00000590000000002267631598 C12a 

8. SUW Białcz  64-412 Białcz  PLENED00000590000000000812291539 C12a 

9. przepompownia Łężeczki 23 64-412 Łężeczki  PLENED00000590000000000812321587 G11 

10. SUW ul. Główna 15  64-412 Chrzypsko Wielkie  PLENED00000590000000000812295526 C11 

 

  



 


