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ZAPROSZEMŁ n() SKŁADANAOFERTY CENOWEJ

Podsmwa prawna arm pkl 8 ma»? z dnia 19 munia zmur. Prawa zamówień publicznych,
Zariąd/nuie nr «050502014 Prezydenta Miasta Oswlęcim „ dnia 13.05.2014r.
Wrrnuśc' zamówieniu nn- pnekra rza 30.000 euro.

L Nazwa i urlrrs Znnrnuiajneegn.

Szkuln l'udslaunhn ur'r' im. Zońi Kmsak w Oświęcimiu
ul. Wyumlenia 3

sum) (›
rrl. (fax 33 843 25 oz

cim

2. Opis puedminm zunrrwien
Przedmmtem ymuóuxemu jest Dmlmvn jurnwu giznwegu- guz ziemny rrysokorncxunow, du budynku
mamma uświamwcj znajdującej gę» Oświęcimiu pr — ul. Wymolenin 3.

5, Zakres prmdmiom zamów: rn. obejmujew gólności:
1) dusmuę paliwa gazowegu gaz ziemny wsrrkumemnow, pr/y cismcniu nie nizszm) m/

1.6 kPa do insialami lmudluącej się w budynku Szkały Puch awouci nr 7 un. Zofn Kossak
w Ośmęcinnu jn ul Wyzwojcnxa 3) Pv/euidywanc rutynę zuzycrc puhwa gazoucgn w
gmmcuch 3% our) kWh

Jia/(nia:4. W'arunki rmllizncji, dostawy i r
1) Dmr—„run puhwa gazowego będzie realu/mana na podmwic umowy xawie 'W

sprzedazy z umowy @ śx'iadc'leme usług dyśmbucjl gazu
liemnego (umown kompleksowa) w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;

2) Odbioru bedac: rozhczany „ a) rybucjc paliwa gazowego nz podstawe mkw/nego
zur/.).Lm ubliuzżmcgo zgaduje z pzzedstawwną nferm i obnw'q ująca grupą wnfouq
Obecnie Ubomazującą je glupa mr_rrnw 051) w- .x latwierdzonu przez Pzezcsa
szędu Regulacja angct, '),

3) m kw.)mah/uch zamómcniu ĄUudają src
n) Opłatazagaz
b) Opłataabommanmwz
c) mpm. a; -): yhuuyjna sraka

d) npm, a) ›beucy ma auxemu
4) okresem rozumrrrouym jesr 1 miesvąc Rozliczenie za przedmiot mmóvuenia



«. lsmlnc dla !Imn poslzxnnwicuin, m.im Zamawiający
zawiemncj umowy

1)

nawęjiowao' będ/jc wg oon jednosikowych bruno wskazanych w zainozonynr iomiuiarzu
nn podstawe przediindaiw n faktu:
Ustalenie Alam pobranegu prze; 7nnnwio › ego palma gazowego bou/io oiucślzmu
nn podsmme wskazan iirvądzeiiln porniarowo, roziiczeniousga (rsjesmimm):

@) 7uplma zn (ikitsy ra'llicvcnlovxe roguiownno będzio pwcz lamauiajęccgn na podstawie
[Akuna w terminie 30 Jni' od dnm Utrzymania minim

7) Dosmum zobowrnnny jes! do nie/,ułocznzgo pomadumiama anawmjącegn
o !crmj'n: h planuuanych pr/erw i ogmniczonw dusmx 'o pniiwa gamuego.

= Wymagam termin wykonania „umówieniu , od dnia 01311019 r, do dnia 31.12.2019 r.

Julien): wprowadzić dn treści

Lanmwiający moze urisunno od umowy w przypadku Wystąpienia zaiomycn muuuokolicznosci powomnnoioir, 7e wykmunie umow) nic My w imac—s" publicznym. czegunie .noznn oyio jrr/ęwvirizioc w chwili zawaioia umuwy,
w wypadku. o kjóiym mono w uw ] Wykoimuca mO/e znano Jedynie „nawozemza o, ummx) wjkonann .io daw ndompicma od umowy przez z nru n_jquegu. któregoWaność zosrnmo ustalona pi lez Zamawlajqccgn i Wykonnwoę,
Wykonawca ino moze pr/emEŚć wnorzjąeinos'or i długów „miumiu-jou z znwanoj umowyna osoby (necie bez zgody Zamamqucego.
w sprawach związaiuoii z w) onauiem umuwy. 5qu iozsllzygał będzie mi wbić w,»run nur—oo.. uedzioyZamawiającegn;
Wszelkie „ni ny umow) xqinag ] _ formy pisemnej:
no zawiornrwch umow wp; ane zostaną innksynuiwo uanuści zobuwiązai'i określono
w dniu zmwrua umow

7. Rękojmia: na zasadach i uauxnkach określonych przopwanii kodeksu cywilnego

& Wyknmnvcn winion przedłożyć następujące dokumenty i oświauczo Ąa:

skinuuue dokumemr
w3konauc3 „ningma zainozcnia włzu'cnx

[) Wwaniony nomiulaiz ofertowy mni ka hr ! do Laproszenia.
2) Aktualny oupio z właściwego iojosrni lub z ooniroinej ewidencji r Informacji

u dzialalnn. , gospodarc/ej, jezeli udzębnc przepisy rwniagnja wpisu rio ręjesmi lub
cwdenmi

nm/ oświadC/enia podp'wnc pr/ez upowaznimicgo przcdslauiciclu
poinoinaonioiwu iub nmooowzninprnwnogo

9. Informacje uoiyr naclmp dokumenmw:

Dckumenj), o inoryon mowa w pkt :; zaprus'iema są „Nadano w oryginale lub kopn
po 'viladczoncj „. zgodno. o , oryginnieinpucz w ykcnawcę

14]. Kryieria ocen ofcn. Cena ufcnnwa immo wn %.

l)7Amemiający u)bicm ormę nqkorzysmimvą na podstawie kntenow określonych
w zapraszania z zachowaniem zu d rónncga trakiowama, uozciwoj konkurciiqi
, przejny mśu. U. z najnizszą ce

_
lub nnjkmzysrnrojszyni bilansem cen) i innychki ytenów. Krucna neony ofert: cena oferwwn bruno;



:) w kuncha mus przewidzieć ws' 'stkie nkulicznnśul, które "ulgą wpłynąć „„ L'męzamówienia. Cena ofertowa hrulm w um. obejmować pelny znkrcx przedmiotuzamńmcuia. Po.! pmęcxcm cen) ofeuowei brutto mic?) rozumieć cenę w mzumicniu art :us!. 1 pkt 1 usum) e eenuch. (i' „mm wymzzmq w [Ua/mmkarh panicznych które]
Zamawiam!) „„ abquzwry :apłuctć wama—„ey zu usluge W m). mzumfmw] mmc„» glęzlnm w pmiatck „„ lowa/[iw 1 uslug oraz padam/c akuymwu m1. na padnąwwagi/ema ;„zepmiw mlugu pod/ygd; obciqzenm podatkiem „u xm („w :' „mg ora:padał/ciem „www":

3)Zaxmwqucy nyluielzc „mm;. mm zmien mmxzw cene wSkazanq » formulurzu
ofcnnwym sn,..miąmu „mcznzkNr 1 do nimejszcgo lupioszcn Ą

„. rufonuaeje o sposob c porozumiewaniu ›ię Zamuwiającegu z wykuwamcnm

[amamzuący porozumiewa sie z Vvy onaw «mi w mnnie pvsemnci. 7amamaj ey dnpus/xcaprzem nie kuvespondzngl. v. [yn wmaskL zawiadumienia muz mfomlacjc mm w meieclcklmnicznq lub faksem

Osoba kontaktowa Beau Michnmk, 811131] sp7sckralarim@cdnumAccimpl, chfax: 33 843 25 63.
Oferta cenuwawinne b>c' zlnżnnu prze/. Wykonawcęwyłącznie w formie pism-AML
(› wyburzc niku) Zamawiajacy pnwiadomi wykcnawców pisemnie nm/ umie mfunme,_na SMUjCJ simme intemclnuej.

12, Miejsce i le nin złożenia erem emnwej.

Oferlę cenową "alcżv m :- najpńźuiej do godzin, 14- 0 dnia 09 Iismpada 1013 r.
vs smk Pndxnmow ur 7 w Oświęcimiu, w wkręta cien» mmknięlej kopercie z opisem:nfcrm cenowe! „„ Dasmwg Ilalzwu gulawega do „Vzkuly Pua's/tlwuwej nr 71m Zofii Kuuak wOświemmm „( Wyzwnlmriu ] " Kapena pnwmna być npm:—mu:: nazwą i adresem wykunuw
Kazdy uykonawcu moze An „ c wyłqumw jedną nfene.

13. Zaląnmiki:

Nr ! rmmumrzerennwy.

»?" lore szxom
~ mMam,-z

www, « mrmmowaw 7:w 7u'uhramkr nmmmm„„ e „ew 3; › Gsm ;wr
v szew : ,



7u/qcsmk v, :FORMULARZOFERTOWY

1. Nazw, adres, mlcfou, rm, e-mn
mkw-u &)

Dosmwa paliw .. gazowego- gal' muy2. Frzedminlzamńwicuia wysukomemnowy »» raku zma —Lguduie , treścią
Zaproucuh

3. (Eu !"qu (: podeicmo] i 7 7 7 7 7 *
lnwarów nm.-g VAT1—«luómi svpn n) ..Abrulto
pne ku:

a) za 1 kWh b) ....... .zł brutto
b);.1 1 kWh/h

_
4. Opłata abnnamenhmaallmc) . . . wł bmw

5. Oplamj' mmm-: ,) z!”(levh)/uh”› ” b] . Af'kWhh) zmienna

« Od dnia 01.01.2019 r. du dnia 31.12.2019 (.przedmium zamówienia

*

Na warunkach › zasadach okreęlnnych przepxsaml
kodeksu cywlnego

7. Okres rękojmi

medlnuo wysuwana faktura plama przelewem na
rachunek , kou-lawe) wska/emyw ul'srcie do 30 dni
od am j J wstawienia.

x. Mruuki ])lalnm

9. hazwn banku i numer koniu
Wykonawcy

w, MPWykunnwcy

11. nm sporządzeniu oferty

('zymln,» podpisluhpndp. lpm, › pvwnzmoncgn
przedumviu'cla n),-kawą


