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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/UP/2018 

(dalej: „Zapytanie Ofertowe”) 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I 

PALIWA GAZOWEGO DLA SPÓŁEK PORTFELOWYCH TOWARZYSTWA FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: 

 

➢ „UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ” S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE,  
➢ ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A. W NAŁĘCZOWIE,  
➢ „UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI” S.A.,  
➢ „UZDROWISKO IWONICZ S.A.”. 

 

1. DANE REJESTROWE SPÓŁEK ZAMAWIAJĄCYCH: 

➢ „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” S.A. (dalej UKZ) 

Siedziba: ul. Sue Ryder 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

NIP: 123-000-44-27, REGON: 000288320. 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr 0000419686. 

Kapitał zakładowy w wysokości 18 280 000,00 zł opłacony w całości. 

 

➢ Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. (dalej ZLUN) 

Siedziba: Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów 

NIP: 7160000053, REGON: 000288225 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000123365 

Kapitał zakładowy w wysokości 24 334 160,00 zł opłacony w całości. 

 

➢ „Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A.(dalej UKP) 

Siedziba: ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski 

NIP: 8610003610, REGON: 000288254 

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII wydział Gospodarczy 

KRS 0000418151 

Kapitał zakładowy w wysokości 22 600 000,00 zł w pełni wypłacalny. 

 

➢ „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. (dalej UISA) 

Siedziba: Al. Torosiewicza 2 , 38-440 Iwonicz- Zdrój. 

NIP: 6840000809 , REGON: 0008720420809 , 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  KRS  0000108826  

Kapitał zakładowy w wysokości 18 000 000,00 zł w pełni wypłacalny. 

 

2. Zastrzeżenia: 

➢ Zaproszenie do składania ofert dotyczy: 

 sprzedaży energii elektrycznej na 2019 r. dla wszystkich czterech Spółek 
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 dostawy paliwa gazowego dla trzech Spółek („UZDROWISKO KONSTANCIN-
ZDRÓJ” S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, ZAKŁAD LECZNICZY 
„UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A. W NAŁĘCZOWIE,„UZDROWISKO IWONICZ 
S.A.”) 

➢ Zamawiający zastrzega, że ewentualne podpisanie umowy o zakresie mniejszym niż 

podaje to załącznik nr 1 do Specyfikacji nie może być powodem roszczeń ze strony 

Oferenta w stosunku do Zamawiającego.  

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie 

stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do 

Zamawiającego. 

➢ Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczki. 

➢ Do prowadzonego postępowania wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

➢ Oferty muszą zawierać gwarancję ceny zakupu na 2019 rok paliwa gazowego i/lub 

energii elektrycznej dla każdej ze Spółek osobno lub dla wszystkich łącznie. 

➢ Oferent może dodatkowo złożyć ofertę na okres 2 kolejnych lat (2019 – 2020) z 

gwarancją ceny na ten okres. Zamawiający może rozpatrzyć taką ofertę, ale nie 

gwarantuje jej przyjęcia. 

➢ Nie dopuszcza się składania ofert przez operatorów sprzedaży energii elektrycznej i 

paliwa gazowego, którzy nie są bezpośrednimi sprzedawcami.  

 

3. Opis przygotowania oferty. 

➢ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, na niemodyfikowanym 

arkuszu wycen. 

➢ Ofertę cenową w arkuszu Excel należy dodatkowo przesłać w wersji edytowalnej.  

➢ Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. Łączna cena oferty musi być podana cyfrowo i 

słownie.  

 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zakupy@zlun.pl w tytule wpisując: 

„Oferta na sprzedaż energii elektrycznej dla czterech Spółek Uzdrowisk Polskich i/lub 

paliwa gazowego dla trzech Spółek Uzdrowisk Polskich na 2019 r.” 

 

5. Warunki stawiane Oferentom ubiegającym się o zamówienie: 

➢ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym,  

➢ dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania danego zamówienia, 

➢ sytuacja finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia, 

mailto:zakupy@zlun.pl
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➢ brak zaległości z płatnościami wobec ZUS i US. 

6. Skan dokumentów bezwzględnie wymagane od Oferentów. 

➢ wypełniony i podpisany formularz ofertowy,  

➢ oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

➢ pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń 

woli, jeżeli uprawnienia nie wynikają z rejestru handlowego, ewidencji działalności 

gospodarczej, umowy spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez Oferenta), 

➢ Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 podpisane przez 

uprawnione osoby, 

➢ projekt umowy na zakup energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, 

 

7. Termin realizacji zamówienia: 01.01 - 31.12.2019 r.  

8. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny – postępowanie dwuetapowe: 

I etap – ocena złożonych ofert na podstawie kryterium ceny  

II etap – negocjacje przeprowadzone z wybranymi oferentami w pełnym zakresie złożonej 

oferty,  

Kryteria oceny: 

- Cena – waga 90% 

- Kluczowe warunki świadczenia usługi (terminy płatności, optymalizowanie mocy 

zamówieniowych, ilość podmiotów obsługiwanych docelowo przez oferenta) – waga 

10 % 

9. Termin związania z ofertą. 

Oferent jest związany ofertą przez 5 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

9. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 18.10.2018 r. do godziny 14.00. 

10. Odczytanie ofert.  

Odczytanie przesłanych ofert nastąpi bez udziału Oferentów.  

11. Wyjaśnienia i zapytania. 
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Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 

Specyfikacji. Zapytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na 

adres: zakupy@zlun.pl . Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom. 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  

w sprawach warunków składania ofert jest: Janusz Śmielak - Dyrektor ds. Operacyjnych. 

Załączniki w plikach Excel: 

1 Zestawienie ee_total 2016 2017 

2 Zestawienie gaz_total 2016 2017 

3 Arkusz ofertowy – energia elektryczna 2019 

4 Arkusz ofertowy – paliwo gazowe 2019 
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