Oświęcim, 24.11.2021

RFQ - Zapytanie Ofertowe
pt.: Dostawy gazu LNG

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu
przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę (dalej Oferenta) do wzięcia udziału w przetargu pt.: „Dostawy
gazu LNG.”

Podmiot ogłaszający postepowanie (dalej Spółka):
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

1.

WPROWADZENIE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na dostawy gazu LNG w cysternach samochodowych
do stacji rozładunkowej LNG zlokalizowanej w zakładach Synthos w Oświęcimiu oraz rozładowanie ich przy
współudziale obsługi z firmy Synthos (dodatkowo zaraportowanie tych dostaw w systemie REMIT).

2.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
•

24.11.2021 - przesłanie do Oferentów niniejszego Zapytania Ofertowego

•

25.11 - 30.11.2021 - okres, w którym Oferent będzie mógł zadawać dodatkowe pytania, w
celu doprecyzowania niejasnych kwestii

•

01.12.2021 do godziny 16:00 – ostateczny termin składania ofert

•

02.12.2021 – 06.12.2021 - Analiza nadesłanych ofert (możliwy kontakt z dostawcami w celu
doprecyzowania oferty lub niejasnych kwestii)

•

07.12.2021 – informacja zwrotna dla dostawców. Firmy, które złożą najkorzystniejsze oferty,
zostaną zaproszone do kolejnego etapu (Spotkania organizowane przez MS Teams)

Strona 1 z 5

3.

Okres obowiązywania ewentualnej umowy
2 lata

4.

Wolumen
Kontrakt na realizacje dostaw w systemie SPOT - brak ToP.

5.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ
•

Pełną nazwę Oferenta,

•

Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP,

•

Pełnomocnictwo/Upoważnienie zawierające, co najmniej: Imię, Nazwisko, telefon, e-mail osoby
uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym i składania przyszłych oświadczeń woli w imieniu Oferenta
do niniejszego postępowania.

•

Wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty – zgodnie z niniejszym
zapytaniem ofertowym (np. cenę, termin płatności itd.)

•
6.

Informację o źródle LNG

Cena

Oparta o formułę: CPG = TTF MA + [Marża] + [Podatki: VAT]
Gdzie:
CPG – Cena Paliwa gazowego LNG obowiązująca w danym Okresie rozliczeniowym wyrażona w Euro netto/MWh
bez podatku VAT i akcyzy
TTF MA- Średnia arytmetyczna z cen rozliczeniowych kontraktu miesięcznego na gaz ziemny ICE Endex Dutch TTF
Daily Natural Gas Future, z dostawą w miesiącu kalendarzowym na który wyznaczana jest cena z formuły,
notowanego na rynku terminowym towarowym giełdy ICE. Średnią oblicza się dla notowań dostępnych w okresie:
od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego odległego od miesiąca dostawy o 2 miesiące i każdego dnia miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego miesiąc dostawy wyrażona w EUR/MWh. Notowania publikowane są na stronie
internetowej giełdy ICE: https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data
Marża – wyrażona w Euro netto/MWh, zawiera wszystkie koszty netto związane z kontraktem i dostawą SPOT
(Inco.2010: DDP Synthos Oświęcim z rozszerzeniem z rozszerzeniem o udział w rozładunku LNG 1 osoby ze strony
Wykonawcy, która będzie posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do rozładunku LNG.) poza akcyzą i podatkami.
Akcyza – Zamawiający jest PPG, i oświadcza, że zakupiony LNG zużyty będzie do celów opałowych objętych
zwolnieniem z akcyzy zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 6.12.2008r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019r. poz. 864).

Strona 2 z 5

7.

Termin płatności:
90 dni od taty otrzymania kompletu dokumentów (m.in.: faktura, protokoły)

8.

Raportowanie w imieniu Zamawiającego REMIT:

Zamawiający spełnia warunek posiadania technicznej możliwości zużycia 600 GWh/rok lub więcej w związku z tym
dostawy LNG będą polegały raportowaniu Remit. Zamawiając będzie wymagał raportowania Remit w jego imieniu.
Dostawca zapewni raportowanie danych transakcyjnych dotyczących Umowy do ACER za pośrednictwem
Towarowej Giełdy Energii S.A. (dalej: TGE ””) tj . podmiotu posiadającego status zarejestrowanego mechanizmu
raportującego (Registered Reporting Mechanism RRM), zgodnie z Regulaminem RRM TGE. Zamawiający
zobowiązuje się do comiesięcznego uiszczania na rzecz Dostawcy kwoty stanowiącej równowartość miesięcznej
opłaty stałej netto ponoszonej przez Dostawcę na rzecz TGE z tytułu raportowania danych transakcyjnych w imieniu
Zamawiającego, zgodnie z Tabelą Opłat RRM TGE publikowaną na stronie internetowej TGE.

9.

OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Sprawy handlowe:
Krzysztof Falkowski; M: 665 330 252; e-mail: krzysztof.falkowski@synthosgroup.com
Dominik de Mehlem; M: 885 991 879; e-mail: Dominik.deMehlem@synthosgroup.com
Łukasz Zdechlik; M: 695 270 457; e-mail: lukasz.zdechlik@synthosgroup.com

Sprawy techniczne:
Sławomir Przybyłowski; M: 783 293 986; e-mail: Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

Sprawy logistyki/dostaw:
Michał Gola; M: 885 985 920; e-mail: Michal.Gola@synthosgroup.com
Mariusz Mynarski; M: 783 293 990; e-mail: Mariusz.Mynarski@synthosgroup.com

10.

SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy przesłać zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2 Zapytania Ofertowego w wersji
elektronicznej na wszystkie ww. adresy E-Mail.
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11.

WAŻNOŚĆ OFERTY
Ważność oferty min. 21 dni.

12.

INFORMACJE DODATKOWE
Informacje przedstawione Oferentowi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jak również w ramach dalszych
kontaktów przy sporządzaniu i negocjacji oferty powinny być traktowane przez Oferenta jako poufne i bez
zgody Spółki nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg. procedur wewnętrznych Spółki
Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Spółki Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie firma składająca ofertę.
Spółce przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.
Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Spółce.

Spółka zastrzega sobie prawo do:
a. unieważnienia lub przerwania Postępowania w każdym jego momencie,
b. zmiany lub uzupełnienia harmonogramu i warunków Postępowania Ofertowego,
c. odrzucenia otrzymanej Oferty złożonej przez Oferenta bez podawania powodów,
d. wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert złożonych przez firmy uczestniczące w
postępowaniu zakupowym,
e. możliwości negocjacji z wybranym Oferentem,

13.

WALUTA OFERTY
EURO

Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej na poniższe adresy E-Mail
Krzysztof Falkowski; M: 665 330 252; e-mail: krzysztof.falkowski@synthosgroup.com
Dominik de Mehlem; M: 885 991 879; e-mail: Dominik.deMehlem@synthosgroup.com
Łukasz Zdechlik; M: 695 270 457; e-mail: lukasz.zdechlik@synthosgroup.com
Michał Gola; M: 885 985 920; e-mail: Michal.Gola@synthosgroup.com
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14.

•

Załączniki

Specyfikacja techniczna – Dostawy gazu LNG
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