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PYTANIA WSTĘPNE
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura ograniczona
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Mysia 2
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-496
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Tel.:
E-mail:
kataryzna.kurpiewska@gkpge.pl
Faks:
Kod NUTS PL
Adresy internetowe:
Glówny adres:
www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie

2
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
www.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod:
adresem podanym powyżej
następującym adresem:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem na adres podany powyżej
na następujący adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inna działalność: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
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Nazwa:
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych
sprawozdań finansowych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za
lata 2019-2021
Numer referencyjny:
GKP/PGE/0092/2018
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
79000000

Uzupełniający kod CPV
[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych
orazskonsolidowanych sprawozdań finansowych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PGE Polska
GrupaEnergetyczna S.A. (dalej „GK PGE”) za lata 2019-2021
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części Tak
Nie
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
tylko jednej części maksymalnej
liczby części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
79000000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Uzupełniający kod CPV
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Kod NUTS PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych
orazskonsolidowanych sprawozdań finansowych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PGE Polska
GrupaEnergetyczna S.A. (dalej „GK PGE”) za lata 2019-2021
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
36 (od udzielenia zamówienia)
Początek: - Koniec Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

Nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: Zakres:
Przewidywana minimalna liczba: Maksymalna liczba: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
Zamawiający zastrzegają sobie możliwość skorzystania z Opcji w ramach przedmiotowego
zamówienia.Opcją objęte są czynności wskazane w tabeli i oznaczone jako „OP” - tj. czynność do
wykonania jako opcja,po każdorazowym, pisemnym potwierdzeniu przez daną Spółkę potrzeby realizacji
tej części zamówienia- szczegóły dotyczące opcji znajdują się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o
zamówieniu_opis przedmiotuzamówienia.
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe
-

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i
TECHNICZNYM
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
zgodnie z załączoną dokumentacją
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zgodnie z załączoną dokumentacją
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
zgodnie z załączoną dokumentacją
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zgodnie z załączoną dokumentacją
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
zgodnie z załączoną dokumentacją
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje
Wymagane wadia i gwarancje:
nie wymane
III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
zgodnie z załączoną dokumentacją
III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
zgodnie z załączoną dokumentacją
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań
lub negocjowanych ofert
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych

Tak

Nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 2019-01-23
Czas lokalny: 14:20
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
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Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: Okres w miesiącach -

SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się Tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
Państwo:
PL
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy:
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-01-16
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

