Znak sprawy: ŁBS-L/319/21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 10, 59-800 Lubań
województwo dolnośląskie, powiat lubański
strona internetowa: www.banklbs.pl
Adres poczty elektronicznej: centrala@banklbs.pl
Link do strony internetowej, na której będzie opublikowane ogłoszenie o konkursie ofert oraz będą
publikowane zmiany i wyjaśnienia, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z przedmiotowym konkursem: http://banklbs.pl/a,184,zaproszenie_do_skladania_ofert.html
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są: zakup energii elektrycznej do wszystkich obiektów Łużyckiego Banku

Spółdzielczego w Lubaniu w szacowanej ilości 132.195 kWh, zgodnie z wykazem punktów poboru
energii oraz z warunkami zawartymi w zaproszeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do zaproszenia.
Kod CPV: 09.31.00.00-5 elektryczność
09.00.00.00-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Zakres zamówienia obejmuje:
- zakup energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu,
zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2A;
- zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej;
- miesięczny okres rozliczeniowy;
Termin i sposób wykonania zamówienia:
Okres trwania umowy: od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. (lecz nie wcześniej niż po zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy).
Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT i uprzednio otrzymanej dostawy,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty następujących dokumentów:
- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 t.j. ze zm.)
- oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego obowiązującą co najmniej do 31.12.2022 r., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisem punktów odbioru, załączonych do niniejszego
zaproszenia (załącznik nr 2A).
Oświadczenie o powyższym należy złożyć jako dostawowy załącznik do oferty, które wstępnie
potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Wykonawca ubiegający się o wykonanie winien:
1. zagwarantować realizację zadania zgodnie z terminami przyjętymi w zaproszeniu do składania
ofert;
2. zrealizować zadanie samodzielnie, bez udziału podwykonawców;
3. zapewnić miesięczne rozliczenie zużytej przez Bank energii elektrycznej z odczytem liczników
energii elektrycznej bez udziału zamawiającego, z zastrzeżeniem że odczyt energii eklektycznej
w
miesiącu
grudniu
nastąpi
w
ostatnim
dniu
roboczym
miesiąca
grudnia,
nie później jednak nie do dnia 31 grudnia.
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4. zapewnić miesięczny cykl płatności, z zastrzeżeniem że rozliczenie miesiąca grudnia nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca grudnia, nie później jednak nie do dnia
31 grudnia.
Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert.
1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty – załącznik nr 1

2.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zaproszeniu dokumenty – w tym np. załącznik nr 1a
oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej.

3.

Oferta oraz pozostałe załączniki (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

4.

Po wypełnieniu Formularza składania oferty i wszystkich wymaganych załączników należy wszystkie
pliki skompresować i przesłać do Zamawiającego elektronicznie na adres centrala@banklbs.pl
lub pocztą na adres Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 10, 59-800 Lubań.

5.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych: .doc, .docx., .rtf., .xps, .odt, .xls, .xlsx, Zamawiający zaleca w szczególności .pdf – jako format
przesyłania danych.

6.

Ofertę i pozostałe dokumenty sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie papierowej.
8. Oferty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Banku –
parter budynku Centrali Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 10,
59-800 Lubań, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-11-2021r., do godz. 15:00.
9. Zamawiający pracuje w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00
10. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej opisane może skutkować nie dotarciem oferty
do Zamawiającego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka,
jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2021r. o godz. 15:30, w siedzibie Zamawiającego w Sali
konferencyjnej Banku – parter budynku Centrali Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu
przy ul. Spółdzielczej 10, 59-800 Lubań. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13. Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło
to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione.
14. Kopertę należy zaadresować podając: DANE ADRESOWE
ZAMAWIAJĄCEGO :
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
59-800 Lubań, ul. Spółdzielcza 10
OFERTA – „zakup energii elektrycznej ŁBS Lubań”.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

WYKONAWCY

oraz

Pozostałe informacje Zamawiającego.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na całość
zamówienia - wszystkie „zdublowane” oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
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4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego:
4.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
Prawo pocztowe,
4.2. za pośrednictwem faksu – 75 72 27 510,
4.3. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane zapytania.
7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynie do siedziby Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynie do siedziby Zamawiającego, po upływie terminu składania wniosku
(zapytania) lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek (pytanie) bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa powyżej. Treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami), Zamawiający umieści bez ujawnienia źródła zapytania na
swojej stronie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
9. Pytania odnośnie zapisów ZAPYTANIA OFERTOWEGO, sposobu złożenia oferty oraz realizacji
zamówienia należy przesłać na numer faxu: 75 72 27 510 lub pocztą elektroniczną na adres:
centrala@banklbs.pl.
Adres do korespondencji listownej:
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
59-800
bań, ul. Spółdzielcza 10
10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Artur Najwer – Wiceprezes Zarządu, tel. 663 860 108, e-mail: a.najwer@banklbs.pl;
b) Anna Alber – Wiceprezes Zarządu, tel. 663 864 923, e-mail: a.alber@banklbs.pl;
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian, bez zgody Zamawiającego.
15. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Oznacza to, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
16. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty
musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, wystawionego
do reprezentowania Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
17. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać:
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 wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 wypełniony załącznik nr 1A do zapytania ofertowego – Formularz cenowy
 Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony
odpis pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik;
 aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 t.j. ze zm.)
 oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego obowiązującą co najmniej do 31.12.2022 r., umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisem punktów odbioru,
załączonych do zaproszenia,
 Wzór umowy
 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
18. Zamawiający zastrzega, że może na każdym etapie zapytania ofertowego, dokonać
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
19. Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej ofercie przetargowej,
będzie mógł dokonać stosownych poprawek, jeżeli ich poprawa nie będzie powodować
istotnej zmiany treści złożonej oferty.
20. Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów,
wezwie wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia brakujących
dokumentów.
Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie
kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcą którego oferta została poprawiona.
4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
L.P.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1
Cena – zakup energii elektrycznej
100 %
5. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę p u n k t ó w przyznanych przez
Komisję, zgodnie ze stosownymi kryteriami.
6. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
7. Kryteria mają przyporządkować ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Kryterium Cena – zakup energii elektrycznej.
Oferta o najniższej wartości otrzyma 100 punktów.
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
Najniższa wartość oferty*
………………………………
Oferta badana

X 100 punktów x 100%

*W przypadku jeżeli najniższa oferta wyniesie 0 (zero) do obliczeń przyjmuje się wartość 1 (jeden)
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej ofercie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
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