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ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty sprzedaży energii elektrycznej dla punktów 

poboru należących do ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów 

 

Informacje o dotychczasowych warunkach zakupu energii 

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego: ENEA Operator Sp. z o.o. 

2. Rodzaj aktualnej umowy i okres wypowiedzenia: umowa sprzedaży energii dla 48 PPE na 

czas określony do 31.12.2014 r. oraz umowa kompleksowa dla 1 PPE na czas nieokreślony. 

3. Stroną umowy jest ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełm Gryficki 7, 72-320 

Trzebiatów 

4. Wykaz punktów poboru oraz przewidywane zużycie energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Wytyczne do przygotowania oferty 

1. Okres obowiązywania: 01.01.2016 - 31.12.2017 

2. Ceny w danym okresie powinny być gwarantowane czyli ostateczne - oznacza to brak 

możliwości ich podwyższenia w trakcie trwania umowy. 

3. Przedstawienie oferty cenowej: cena netto wyrażona w PLN/MWh w podziale na strefy 

czasowe doby zgodnie z grupą taryfową 

4. Należy określić stawkę opłaty handlowej lub inne opłaty dodatkowe, związane z realizacją 

umowy. 

5. Oczekiwany termin płatności FV: 21 dni od daty wystawienia 

6. Termin związania ofertą: 14 dni 

7. Do oferty należy dołączyć projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz stosowne 

pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę. 
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Składanie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl w tytule 

wpisując „Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru należących do ZWiK 

Trzebiatów Sp. z o.o.” 

2. Termin na złożenie oferty: 23.06.2015 r. do godz. 1000 

3. Wyjaśnienia i zapytania należy kierować drogą elektroniczną w terminie do 18.06.2015 r. na 

adres: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl 

4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. ZWiK Trzebiatów zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, z którym będą 

prowadzone rozmowy w odniesieniu do złożonej oferty oraz zawarcia umów. 

6. ZWiK Trzebiatów zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 


