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l. Przedmiot zam6wieota / nazwa

Podstawa - niniejsze posigpowanie w sprawie zamowieiria o szacrrr.,k.,

Przedmiot za.mowient a - p rzedmiot zam6wieni a obei rn r r i e'

l. Przedmiotem zarrr6rfienia jest sprzedaz energii elektrycznej ltu wq
Inspektoratu OchronJ' Roflin i Nasiennictwa w poznarLiu i tJr"n,,*",,
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Zamawiaj1cy nabyw{ energiq elektrycznqna potrzeby wlasne, jako

Energia elektryczna powirrna spetniai parametr)/ tQchniczne z,
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uwzglgdni wszydtlde koszty z
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2) aktualnq r waln1 p\zez okres trwania umowy kpncesjq na pro

4) aktualny wypis z cleniralnego Rejestru Dzial. Gospo{er.rczej l'b KR
wystawienia),

5) 2 dokumenty poS.wi{dczajqce naleZyte wykonanie iub w;,konywi
elektrycznej, w okresie {statnich trzechlatprzed up,lyiyern tenninu sk

okres prowttdzenia d:ziafalnosci jest kr6tszy - *';J ;;, ;"'4;";;
minimum wiloSci 100.010,00 ptN bru]to rocznieka:2d4,

6) wz6r.u1r- na dostiwe energii elektrycznej , z+odny z zapisamt,ut"tv1i
iZamawiaj4cego.iZamawiaj4cego.
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8. Termin i miejsce zlci,tenia oferfy na realizacig lvw], zam6wienia

oferta powinna odpo,'rii{dai vr' pelni na zapTtanie c,fer]towe, powinna

oraz wskazl,wac osobg 
$o kontaktu - zgodnie z foi:rnrfrlarzem stano

LrocrarKowycn lnrormaoJl na temat zapytania of'eftowego trtdziela:
Dzial Administracyj ny, tel. 06 1 8 60-5 9-2 8, e-mail : d,up$z:nan@piorin.
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10. Wykaz zalqcznik|

| - Szczeg6lowy opi przedmiotu zam5wienia.
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