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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

dot. oferty cenowej na sprzedaż energii elektrycznej na okres 10 miesięcy. 
 
 
Zamawiający: 

 

1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań 

2. Adres do korespondencji Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1, 60-787 Poznań  

3. NIP: 778-13-43-849 Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003  

4. REGON: 631259672    
5. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572  
6. Strona internetowa: www.wspl.info.pl    

7. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam.pub@wspl.info.pl  
8. WSPL Solna tel./fax 261574201/261574422.  
9. Zamawiający publikuje sprawozdania finansowe w KRS -ie i tam można się z nim zapoznać. 

 

Przedmiotowy zakres zamówienia: 

1. KOD CPV: 09310000-5 Elektryczność. 

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż i dostawa przesył energii elektrycznej do 

budynków mieszczących się przy ul. Arnolda Szylinga 1 w Poznaniu oraz Głuszyna 243 na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 

r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

3. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w 2 punktach odbioru (grupa taryfowa C 11 i 22a) 

wynosi 110 000 kwh. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu 

zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych 

kosztów. 

Termin wykonania zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa energii elektrycznej w okresie 10 miesięcy, w 
terminie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
Termin oraz miejsce składania ofert: 

1. Proszę o przesłanie oferty do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 10.00 

2. Ofertę można składać e-mailem na adres:  zam.pub@wspl.info.pl  

3. Należy przesłać skan Oferty. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez 
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, wg Załącznika nr 1 – formularz oferty.  

2. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do 

reprezentowania Wykonawcy. Za osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy uznaje się 
osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączy do oferty w oryginale lub poświadczone za zgodność z 
oryginałem (art. 104) Kodeksu cywilnego stanowi o nieważności jednostronnej czynności prawnej 

dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu). 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane datowane własnoręcznie 
przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6.  
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Kryteria oceny i zasady wyboru ofert: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższa cenę sprzedaży 
dostawy energii elektrycznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji parametrów złożonej oferty przed zawarciem 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie 

bez podania przyczyny, 

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c. zmiany terminów wyznaczonych w Zapytaniu, 

d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

 

Termin związania ofertą: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert 

 
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań. Strona 

internetowa: www.wspl.info.pl 
▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, 

SPZOZ ul. Solna 21, 61-736 Poznań można się skontaktować:  iod@wspl.info.pl;  
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zam. pub nr 12/19  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

……………………………. Data: 

 

 

 

 

 

….……………………………………..…… 

        (Nazwa Wykonawcy) 

 

 

 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 

Poznań  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OP/9/2019 na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej do 

budynków mieszczących się przy ul. Arnolda Szylinga 1 w Poznaniu oraz Głuszyna 243  w okresie od 

01.03.2020 do 31.12.2020 na zasadach określonych w  ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych. W celu zawarcia umowy, składam niniejszą ofertę 

 

Grupa taryfowa C22a Netto (zł) Brutto (zł) Jednostka 

 
Energia  

Planowane zużycie 60 kW 

 

S1 

S2 

  zł/kWh 

Planowane zużycie 90 kW S2   zł/kWh 

 

Grupa taryfowa C 11 Netto (zł) Brutto (zł) Jednostka 

Energia całodobowa 

Planowane zużycie 2 kW 

   
zł/kWh 

 
 

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym wraz z 
załącznikami. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Zapytania ofertowego dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych. 

3. Oświadczam, że akceptuję fakt, że Zamawiający zastrzega sobie prawo opublikowania na 

stronie internetowej informacji o nazwie wykonawców, którzy złożyli oferty i ich adresach, a także 
cenach złożonych ofert i parametrach oferty mających wpływ na ocenę ofert. 

4. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a. ……………….. 

 

 

 

podpis osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


