Do zainteresowanych podmiotów

Warszawa, dnia 14/09/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWARZANEJ W ITPOK

Działając w imieniu SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("SUEZ"
lub "Sprzedający") zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup energii elektrycznej wytwarzanej
w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej w Poznaniu, gmina
Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie ("ITPOK").
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
w związku z czym nie wiąże SUEZ, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie SUEZ obowiązku zawarcia
umowy. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy SUEZ
a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
I. Informacje ogólne
1.

Na podstawie zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. z Miastem Poznaniem umowy w sprawie
zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji ITPOK ("Umowa PPP"), SUEZ jako partner
prywatny jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji, przeprowadzenie rozruchu
ITPOK oraz jej eksploatację przez okres 25 lat od zakończenia okresu budowy.

2.

ITPOK jest instalacją odnawialnego źródła energii, stanowiącą jednostkę kogeneracji
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 18 MWe oraz cieplnej 63 MWt, w której energia
elektryczna i ciepło pochodzą z termicznego przekształcania zmieszanych odpadów
komunalnych o kodzie: 20 03 01, zawierających frakcje biodegradowalne, jak również spalania
paliwa wspomagającego: lekkiego oleju opałowego, w dwóch kotłach parowych zasilających
w parę jeden turbozespół.

3.

SUEZ posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła
energii Nr WEE/4975/24282/W/DEK/2016/ŁPo oraz koncesję na wytwarzanie ciepła
w kogeneracji Nr WCC/1310/24282/W/DEK/2016/ŁPo, udzielone decyzjami Prezesa URE z dnia
22 listopada 2016 r. i obowiązujące do dnia 31 grudnia 2030 r. (łącznie "Koncesje").

4.

ITPOK została przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na podstawie umowy
przyłączeniowej z dnia 31 maja 2013 r., zawartej przez Miasto Poznań z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego Veolia Energia Poznań ZEC S.A. ("OSD"), legitymującym się koncesją
na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 18 lutego 2009 r.,
Nr DEE/89/1270/W/OPO/2009/AJ. Całość praw i obowiązków Miasta Poznania wynikająca
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z umowy przyłączeniowej została przeniesiona na SUEZ trójstronną umową zawartą w dniu
21 lipca 2015 r. pomiędzy Miastem Poznaniem, SUEZ oraz OSD.
5.

Warunki świadczenia usług dystrybucji przez OSD na rzecz SUEZ reguluje zawarta na czas
nieokreślony umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr OSD/SUEZ
ZE/VEOLIA/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

II. Warunki sprzedaży energii elektrycznej
1.

Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w ITPOK będzie realizowana na podstawie umowy
sprzedaży energii elektrycznej ("umowa sprzedaży") zawartej pomiędzy Sprzedającym
a podmiotem wybranym przez SUEZ spośród podmiotów, które złożą oferty zakupu energii
elektrycznej wytworzonej w ITPOK ("Kupujący").

2.

W umowie sprzedaży Kupujący zobowiąże się do nabycia całkowitego wolumenu energii
elektrycznej,
wyprodukowanej
w
ITPOK
przez
SUEZ
i
zaoferowanej
do sprzedaży na rzecz Kupującego w okresie trwania umowy sprzedaży.

3.

Podstawę dla ukształtowania postanowień umowy sprzedaży będą stanowić w szczególności
przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020
r., poz. 2261 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także, w stosownym
zakresie, instrukcje ruchu i eksploatacji sieci odpowiednich operatorów.

4.

Okres obowiązywania umowy sprzedaży został określony przez Miasto Poznań, zgodnie
z postanowieniami Umowy PPP, i wynosić będzie 1 (jeden) rok. Umowa zostanie zawarta
w terminie do 60 dni od wyboru oferty z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021.

5.

Planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy sprzedaży
wynosi ok. 85.000 MWh. Informacja ta została podana w celach szacunkowych i nie jest wiążąca
dla SUEZ.

6.

W przypadku gdy wybrana zostanie oferta złożona przez odbiorcę energii elektrycznej
planującego dokonywać dalszej odsprzedaży zakupionej od SUEZ energii elektrycznej
wytworzonej w ITPOK, warunkiem sprzedaży energii elektrycznej będzie spełnienie przez tego
odbiorcę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, w tym legitymowanie się przez tego odbiorcę energii elektrycznej koncesją na obrót
energią elektryczną.

7.

Złożone oferty na zakup energii elektrycznej powinny uwzględniać i wyszczególniać wszelkie
dodatkowe opłaty, podatki lub koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa i mające
wpływ na jednostkową cenę zakupu energii elektrycznej.
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8.

Odbiorca energii elektrycznej będzie pełnił funkcję podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe SUEZ. Koszt bilansowania handlowego powinien zostać odpowiednio
wyszczególniony w ofercie.

9.

Sprzedający będzie uprawniony do przelania praw wynikających z umowy ramowej
na podmioty udzielające mu finansowania, na co Kupujący wyraża zgodę składając ofertę,
co zostanie potwierdzone w treści umowy ramowej.

III. Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty przez SUEZ
1.

Odbiorca energii elektrycznej zostanie wybrany przez SUEZ, zgodnie z postanowieniami Umowy
PPP, spośród podmiotów które przedstawią swoje oferty.

2.

Wraz z ofertą prosimy również o:
a.

złożenie projektu umowy na zakup energii elektrycznej przez Kupującego od SUEZ
uwzględniającej wymagania, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym;

b. złożenie oferty na zakup energii przez SUEZ od Kupującego na potrzeby własne.
3.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według swobodnego uznania SUEZ. Po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty SUEZ i Kupujący, którego oferta została wybrana, przystąpią
do negocjacji szczegółowych warunków współpracy. Umowa zostanie zawarta, gdy strony dojdą
do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

4.

SUEZ zastrzega możliwość odwołania postępowania lub braku wyboru żadnej ze złożonych ofert
bez podawania przyczyn.

5.

SUEZ zastrzega sobie prawo zmiany warunków zaproszenia. W takim przypadku SUEZ
wyznaczy dodatkowy termin na przygotowanie i złożenie ofert.

IV. Termin, miejsce i forma składania ofert
1.

Termin składania ofert na zakup praw majątkowych upływa w dniu 21 września 2020 roku
o godzinie 23:59 CET.

2.

Oferty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferentów należy składać
w postaci
skanu
w
formie
elektronicznej
na
następujące
adresy
e-mail:
edyta.renduda@suez.com oraz damian.górski@suez.com.

3.

Uprzejmie prosimy o wskazanie terminu związania ofertą.

4.

Oferty zostaną rozpatrzone po upływie terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej, w terminie
do dnia 28 września 2020 roku.
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5.

SUEZ zobowiązuje się do nieujawniania jakimkolwiek podmiotom poza Miastem Poznań,
podmiotom udzielającym SUEZ finansowania oraz wspólnikom SUEZ danych zawartych
w otrzymanych ofertach.

6.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Damianem Górskim (damian.gorski@suez.com;
telefon: 797 305 304) lub z Edytą Renduda (edyta.renduda@suez.com; telefon: 797 305 305).

W imieniu SUEZ Zielona Energia sp. z o.o.,
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