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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
           
EkoMedia sp. z o.o., z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, 27-200 
Starachowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 
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 882 020 072, glownyenergetyk@eko-media.eu 
Pracownik nadzorujący:     
Beata Siudak   
                       
 
Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prognozy finansowej 
Spółki na lata 2023 – 2025. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Prognoza finansowa ma zawierać: 

1) założenia do prognozy finansowej, 
2) założenia dla kosztów operacyjnych, 
3) założenia dla przychodów operacyjnych, 
4) źródła finansowania, 
5) prognozę sprawozdań finansowych, 
6) analizę wskaźników, 
7) analizę wrażliwości. 

Przygotowana prognoza finansowa ma pozwolić na wykonanie symulacji sprawozdań 
finansowych przy różnych założeniach, z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 
października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku 
(Dz. U. z 2022r. poz. 2243) zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej 
ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na 
rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687). Prognoza ma posłużyć do  prac nad strategią 
rozwoju Spółki w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2024-2028 
biorąc pod uwagę obowiązki dostawcy energii elektrycznej wynikające z zawartych 
umów z odbiorcami, możliwości zwiększenia mocy oraz ograniczenia kosztów energii 
elektrycznej wynikających z potrzeb własnych oraz strat sieciowych. 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do 



należytego wykonania zamówienia. 
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte 

wykonanie zamówienia. 
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

III. Kryteria oceny ofert: 

1. Opis kryteriów wyboru oferty: 
 

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 
1 100% cena  
Łącznie 100%   

 
2. W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów 

oceny ofert, które składają się na wagę 100% 
 

IV. Termin składania ofert: 
 

1. Termin składania ofert wynosi  do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 12.00. 
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V 

adresów. 

V. Akceptowalne formy składania ofert: 

1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: 
 
sekretariat@eko-media.eu 
 

2. Wersja papierowa wysłana na adres: 
 
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice 

 

VI. Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 



d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

VII. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

VIII. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym lub 
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

IX. Załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie 
wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie 
ofertowe. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 

umowa. 
 
 

 

 


