LKD/1/2022

Stalowa Wola, dn. 08.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
DOTYCZY PODMIOTÓW NIEWPISANYCH NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW
Zamawiający – Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków
13, 37-450, ogłasza rozpoczęcie procesu naboru uzupełniającego na Listę Kwalifikowanych
Dostawców biomasy.

1. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska ( e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
(pod numerem telefonu: 15 877 66 61, w godz. od 8:00 do 10:00)
Janusz Gnyp ( e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
(pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00)
Monika Borowiec (e-mail:monika.borowiec@tauron.pl)
(pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 8:00 do 10:00)

2. Wnioski należy składać w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
w Sekretariacie.
Termin złożenia wniosku do 04.03.2022 r. do godz. 15.00
W przypadku składania wniosku drogą pocztową/kurierem decyduje data wpływu przesyłki do
siedziby Spółki Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

3. Dostawca jest zobligowany umieścić wniosek w jednej kopercie w sposób uniemożliwiający
odczytanie zawartości. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego:
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
z podaniem nazwy i adresu dostawcy, umożliwiającego zwrot wniosku w przypadku zmiany lub
wycofania wniosku przed terminem otwarcia lub w przypadku złożenia go po terminie oraz
oznaczyć:
„Nabór Uzupełniający LKD/1/2022 - Wniosek Kwalifikacyjny LKD”

4. Konsekwencje złego zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie Wykonawca.
5. Opis sposobu przygotowania Wniosku Kwalifikacyjnego.
a) Każdy Dostawca składa jeden wniosek zgodny z wymogami Ogłoszenia.
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b) Wniosek powinien zawierać: nazwę i adres Dostawcy oraz adres korespondencyjny,
wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych zgodnie
z reprezentacją, miejsce i datę sporządzenia wniosku.
c) Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, zgodnie z wymogami Ogłoszenia
o postępowaniu kwalifikacyjnym. Wniosek należy sporządzić w języku polskim,
w sposób czytelny, pismem komputerowym, bądź odręcznym na Załączniku nr 1 i
pozostałych załącznikach do Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym pod rygorem
odrzucenia złożonego wniosku.
d) Wniosek (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym) wraz
z załącznikami i dokumentami sporządzony przez Dostawcę musi być podpisany przez
osoby należycie upełnomocnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
W przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie
wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku, wymaga się, aby
Dostawca dołączył do wniosku oryginał pełnomocnictwa do podpisania wniosku.
e) Wymagane jest, aby wszystkie strony wniosku były ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
f)

Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
niezależnie od wyniku.

6. O wpis na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy mogą ubiegać się Dostawcy, którzy
potwierdzą spełnienie następujących Warunków udziału w Postępowaniu kwalifikacyjnym:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia warunki udziału w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia, jeżeli Dostawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy biomasy, w okresie 2 lat przed upływem
terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie dostaw biomasy – nie dotyczy.

2) Dostawca posiada potencjał techniczny, finansowy i osobowy pozwalający na realizację
dostaw biomasy do punktów rozładowczych wskazanych poniżej (nie dotyczy Wytwórców
i Dostawców, dla których transport zapewnia Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.):

Lista potencjalnych jednostek wytwórczych Grupy TAURON :
Elektrownia /
Elektrociepłownia

Technologia
spalania

Typ
biomasy

Postać biomasy

Informacje
dodatkowe

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia
Jaworzno III;
ul. Energetyków15;
43-603 Jaworzno – El. II

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

Drewno energetyczne:
zrębka

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym,
opcjonalnie kolej system
intermodalny – wg wyboru

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Stalowa
Wola;
ul. Energetyków 13;
37-450 Stalowa Wola

Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety
Drewno energetyczne:
zrębki, trociny, pelet
drzewny, drewno
kawałkowe, strużyna
Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety i
zrębki

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym
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TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Tychy;
ul. Przemysłowa 47; 43-100
Tychy

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

Drewno energetyczne :
zrębki
Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt 7. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Dostawca spełnił.

7. Dostawca biomasy zobowiązany jest przedłożyć Wniosek (w oparciu o załącznik nr 1 do
Ogłoszenia) oraz następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia Warunków
udziału w Postępowaniu Kwalifikacyjnym:
1) Odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem z Krajowego Rejestru Sądowego
lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed terminem złożenia Wniosku.
2) Wykaz składanych dokumentów wraz z akceptacją warunków udziału zgodnie z wymogami
Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym co stanowi Załącznik nr 1 do Wniosku.
3) Oświadczenie o akceptacji zasad kwalifikacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Wniosku.
4) Wykaz wykonanych dostaw biomasy z podaniem ich szacunkowej wartości, ilości,
przedmiotu, okresów wykonania i odbiorców co stanowi Załącznik nr 3 do Wniosku.
* Nie dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie dostaw biomasy.
5) Oświadczenie Dostawcy o Poddostawcach, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.
6) Propozycja rocznych ilości dostaw biomasy Dostawcy w zakresie wielkości wolumenu
oferowanego do sprzedaży dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., którego wzór stanowi
Załącznik nr 5.
7) Kontraktowe parametry jakościowe
Energetycznego – Załącznik nr 6.

Biomasy

pochodzenia

rolniczego

i

Drewna

8) Dokumenty finansowe (Bilans i Rachunek zysków i strat, inne dokumenty finansowe w
zależności od formy opodatkowania) za 2021 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
9) Certyfikat na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju,
10) Potwierdzenie o prowadzeniu rachunku bankowego umieszczonego na tzw. Białej Liście
Podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami VAT) z
którego wynika, że Dostawca jest właścicielem rachunku bankowego, na który będą
regulowane płatności.
W przypadku gdy Dostawca, który nie jest podatnikiem VAT lub nie jest rezydentem
podatkowym Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrował się jako czynny
podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winien przedstawić
zaświadczenie z Banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy Dostawcy
11) Akceptacja zapisów Umowy Ramowej wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Wniosku Kwalifikacyjnego (bez drukowania Umowy Ramowej).
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12) Inne dokumenty niezbędne do zweryfikowania wiarygodności Dostawcy
potwierdzających, że oferowane Dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

lub

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1) Bliższe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały zamieszczone
w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego.

2) Dostawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności
osób fizycznych wchodzących w skład zespołu Dostawcy) jest uprawniony i zobowiązany
przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) poprzez przekazanie w imieniu Zamawiającego
Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego.
Zatwierdzam:
…………………………………
Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Stanisław
Grela
Date / Data: 202202-09 10:41
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