
Załącznik nr 2 do ogłoszenia DT.2112.01.2020 z dnia 17.01.2020 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30.000 euro na „Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych 

przez …DOMARO Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim”. 
 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest  sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb budynków zarządzanych 

przez …DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Szczegółowy wykaz punktów poboru 

energii według grup taryfowych, mocy umownych oraz szacunkowe roczne zużycie energii 

elektrycznej zawiera załącznik nr 1. 

Łączna ilość punktów wynosi – 79. 

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej, w okresie dostawy wyniesie 195 MWh. 

 

W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej 

objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość 

zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii 

elektrycznej może ulec zmianie tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych 

cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 

  

Zamawiający informuje, że procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz kolejny. 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla …DOMARO Sp. z o.o. jest firma TAURON 

Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie, z którą Spółka ma podpisane umowy na czas nieokreślony.   

 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy: 
a) koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu    

energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej; 

b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,             

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewi-

dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaca-

niem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał        

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu generalnej umowy                 

dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) obsługującym Miasto       

Wodzisław Śląski, która gwarantuje realizację zamówienia, 

f) oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania 

firmy dla osoby podpisującej ofertę i umowę (jeżeli dotyczy). 

 

 

 

 

 

   


