
 

 

Piotrków Trybunalski, dnia ________________________2014 roku 

 

 

Zaproszenie 

 

Miasto Piotrków Trybunalski w celu realizacji Uchwały Nr XVIII/361/12 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji 

ciepła oraz Uchwała Nr XLIII/772/14Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 2014 

r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków 

Trybunalski, położonych przy: ulicy Orlej 11- Ciepłownia C-1 i przy ulicy Rolniczej 75 – Ciepłownia 

C-2, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem jest: 

wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego 

należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich potencjalnych oferentów spełniających poniższe warunki: 

a) posiadania odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w 

zakresie przedsiębiorstwa energetycznego tj. prowadzenia nieprzerwanie przez okres min 5 lat 

przed ogłoszeniem postępowania, dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody przy użyciu sieci ciepłowniczej zasilanej co najmniej jednym źródłem o mocy minimum 

50 MW - osobiście lub przy udziale podmiotów zależnych czy powiązanych; 

b) znajdowania się w dobrej kondycji ekonomicznej gwarantującej wykonywanie dostaw ciepła 

w Piotrkowie Trybunalskim w tym w szczególności spełnienie warunków, że przychód 

przedsiębiorstwa potencjalnego oferenta z działalności podstawowej wyniósł w dwóch 

pełnych latach obrotowych poprzedzających ogłoszenie Zaproszenia nie mniej niż 

35.000.000,- zł (trzydzieści pięć milionów złotych), a zysk netto był w każdym z tych lat nie 

mniejszy niż 1.500.0000,- zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz posiadania zdolności 

kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 50.000.000,- zł (pięćdziesiąt milionów złotych). 

Przedmiot dzierżawy 

Przedmiotem dzierżawy jest majątek ciepłowniczy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmujący 

nieruchomości: położonej przy ul. Orlej 11 (ciepłownia C-1) i na ul. Rolniczej 75 (ciepłownia C-2) 

oraz istniejące źródła ciepła (kotłownie) i całość sieci ciepłowniczej. Szczegółowy opis przedmiotu 

dzierżawy stanowi załącznik nr 2. 

Zasady wyboru dzierżawcy 

Postępowanie prowadzone będzie w formie negocjacji zakończonych konkursem ofert w formie 

zapewniającej transparentność postępowania i równe traktowanie oferentów, zgodnie z Regulaminem 

wyłonienia dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

stanowiącego załącznik nr 1. Przed złożeniem odpowiedzi na zaproszenie potencjalni oferenci 

zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wyłonienia dzierżawcy majątku ciepłowniczego 

należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 



 

 

Zachowanie poufności i Memorandum 

Potencjalny oferent w celu wzięcia udziału w postępowaniu składa w czasie pracy Urzędu Miasta w 

Biurze Obsługi Mieszkańców przy  pasażu Rudowskiego 10 w terminie od następnego dnia roboczego 

po dniu publikacji zaproszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych 

odpowiedzi na zaproszenie, tj. Wniosku o dopuszczenie do negocjacji, po przedstawieniu 

dokumentów umożliwiających identyfikację potencjalnego oferenta, tj. aktualnego (wystawionego nie 

wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo innego, właściwego dla danego 

podmiotu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej odzwierciedlających aktualną 

reprezentację potencjalnego oferenta, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez 

odpowiednio umocowanych przedstawicieli potencjalnego oferenta Dokumentu o zachowaniu 

poufności, który stanowi załącznik nr 3, będą mogły odebrać za pokwitowaniem Memorandum oraz 

ewentualne dodatkowe dokumenty przeznaczone do przekazania dla potencjalnych oferentów. 

Wniosek o dopuszczenie do negocjacji  

Wniosek o dopuszczenie do negocjacji, stanowiący załącznik nr 4, wraz z wymaganymi dokumentami 

powinien zostać przygotowany w języku polskim, oznaczony numerami stron oraz podpisany i 

parafowany na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania potencjalnego oferenta. 

W przypadku Wniosku złożonego przez konsorcjum, powinien być on podpisany przez 

upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum. 

We Wniosku o dopuszczenie do negocjacji w postępowaniu oferent złoży oświadczenie, że: 

 zapoznał się z warunkami określonymi w Regulaminie wyłonienia dzierżawcy majątku 

ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w Zaproszeniu do wzięcia 

udziału w postępowaniu, i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie dzierżawcy majątku 

ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dowód czego składa 

wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Wypełniony Wniosek o dopuszczenie do negocjacji wraz z wymaganymi dokumentami powinien 

zostać złożony w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanej kopercie, przekazany osobiście lub przez 

kuriera do siedziby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 

Biuro Obsługi Mieszkańców pasaż Rudowskiego 10  

w terminie do dnia 11.12.2014 roku do godziny 12.00. 

 

Wnioski o dopuszczenie do negocjacji wraz z wymaganymi dokumentami złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, 

którego celem jest wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego – NIE OTWIERAĆ!” oraz dane umożliwiające identyfikacje potencjalnego oferenta. 

Rozpatrywane będą tylko te Wnioski złożone przez oferentów, którzy podpisali Dokument o 

zachowaniu poufności i odebrali Memorandum. 



 

 

Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów wskazanych w 

Zaproszeniu, a także w razie wątpliwości żądać innych dokumentów odnoszących się do potencjału 

ekonomicznego i doświadczenia oferenta. 

Zakres wymaganych dokumentów 

Na oferencie spoczywa ciężar wykazania spełnienia warunków i doboru odpowiednich dokumentów 

potwierdzających potencjał ekonomiczny i doświadczenie w zakresie przedsiębiorstwa 

energetycznego (prowadzenia działalności ciepłowniczej). W ramach przedkładanych wraz z 

Wnioskiem dokumentów obligatoryjnie muszą znaleźć się: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

negocjacji. 

b) Statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być 

przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 

c) Informacje o strukturze własnościowej firmy oferenta (zainteresowanego podmiotu) lub 

oferentów (w przypadku konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy / udziałowców. 

d) Dane na temat działalności firmy oferenta (zainteresowanego podmiotu) lub oferentów (w 

przypadku konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży I działalności na terenie 

Polski. 

e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niekaralności podmiotu 

zainteresowanego, partnera, komplementariusza, członka zarządu podmiotu 

zainteresowanego, za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o zawarcie 

umowy koncesji lub postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do negocjacji. 

f) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

zainteresowany podmiot nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do negocjacji. 

g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, potwierdzające, że oferent (zainteresowany podmiot) 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem wyznaczonego terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do negocjacji. W przypadku Grupy podmiotów-osób prawnych i/lub fizycznych 

ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy dzierżawy, z przedstawionych dokumentów, o 

których mowa w pkt d, musi wynikać, że warunki udziału w postepowaniu zostały spełnione 

przez każdy z podmiotów osobna. 

h) Zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej lub o posiadanych środkach własnych w 

wysokości nie mniejszej niż 50.000.000,- zł (pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym 



 

 

oferent może posłużyć się zdolnością kredytową podmiotu trzeciego, z którym związany jest 

umową o współpracy i o udostępnieniu zdolności kredytowej (w takim przypadku wymagane 

jest załączenie tej umowy). 

i) Sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności wraz z opinią biegłego rewidenta (jeśli 

sprawozdanie było poddane badaniu) za trzy ostatnie pełne lata obrotowe poprzedzające dzień 

publikacji. Oferenci, których sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu, składają 

odpowiednio F01 oraz aktualne zestawienie finansowe (bilans, rachunek zysków I strat). 

Podmioty zagraniczne składają odpowiednie dokumenty finansowe, osoby fizyczne – kopię 

zeznania PIT za ostatnie 3 lata. 

Jeżeli oferent (podmiot zainteresowany) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w negocjacjach. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju, w którym oferent (podmiot zainteresowany) ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, to wówczas 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym podmiot zainteresowany ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

Negocjacje 

Komisja Konkursowa przeprowadzi negocjacje z oferentami, którzy zostali dopuszczeni do negocjacji. 

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu 

negocjacji tylko z kilkoma spośród oferentów dopuszczonych do negocjacji – którzy dają najlepszą 

gwarancję osiągnięcia celów strategicznych restrukturyzacji systemu ciepłowniczego Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

Umowa dzierżawy 

Po przeprowadzeniu negocjacji Komisja Konkursowa uwzględniając interesy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego i założenia restrukturyzacyjne oraz realia rynkowe ujawnione podczas negocjacji 

opracowuje treść projektu umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego i po zatwierdzeniu jej przez 

Prezydenta niezwłocznie przekazuje ją wszystkim oferentom biorącym udział w negocjacjach. 

Konkurs ofert 

Po ustaleniu ostatecznej treści projektu umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego Komisja 

Konkursowa ustala miejsce i termin złożenia ofert ostatecznych oraz wystosowuje zaproszenie do 

wzięcia udziału w konkursie ofert do wszystkich oferentów, którzy brali udział w negocjacjach. 

Wymogiem wzięcia udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w wymaganej formie przez 

odpowiednio umocowane osoby (należy załączyć dokumenty potwierdzające reprezentację), 

podpisanie przez oferenta oświadczenia o akceptacji przekazanej mu ostatecznej treści projektu 

umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego oraz wpłacenie wadium 

Wadium 



 

 

Wadium w wysokości 300.000,- zł. powinno zostać wniesione nie później niż 3 dni przed terminem 

składania ofert. 

Wybór oferty 

Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zsumowanie oceny 

punktowej przyznanych danej ofercie w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostaje 

uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

Pertraktacje 

Komisja Konkursowa w szczególnie uzasadnionym przypadku może zdecydować o zaproszeniu do 

dodatkowych pertraktacji oferentów którzy złożyli oferty o dwóch lub trzech najwyższych liczbach 

punktów. W ramach tych pertraktacji oferenci mogą zmienić swoją propozycję ofertową in plus w 

stosunku do złożonej pisemnie oferty. 

Podpisanie umowy 

Po zatwierdzeniu wyników konkursu ofert w miejscu i terminie wyznaczonym przez Prezydenta 

nastąpi podpisanie umowy zobowiązującej do zawarcia umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego z 

oferentem wskazanym w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Osoby upoważnione do udzielania informacji 

We wszystkich sprawach związanych z przeprowadzanym Postępowaniem którego celem jest 

wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

oferenci powinni kontaktować się z: 

Dariusz Cłapa 

tel. 44 732-18-24 email: d.clapa@piotrkow.pl 

Zastrzeżenia 

Prezydent może na każdym etapie Postępowania przed podpisaniem umowy zobowiązującej do 

zawarcia umowy dzierżawy majątku ciepłowniczego unieważnić Postępowanie w całości lub części 

bez podania przyczyny. 

Po zatwierdzeniu przez Prezydenta protokołu dopuszczenia do negocjacji Komisja Konkursowa 

przeprowadza negocjacje z oferentami, którzy zostali dopuszczeni do negocjacji. W uzasadnionych 

przypadkach Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu negocjacji tylko z kilkoma 

spośród oferentów dopuszczonych do negocjacji – którzy dają najlepszą gwarancję osiągnięcia celów 

strategicznych restrukturyzacji systemu ciepłowniczego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Takie 

rozstrzygnięcie podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta. 

Prezydent nie partycypuje w jakichkolwiek kosztach poniesionych przez podmioty zainteresowane 

zawarciem umowy dzierżawy w związku z przygotowaniem wniosku, uczestnictwem w negocjacjach, 

przygotowaniem oferty i zawarciem umowy zobowiązującej do zawarcia umowy dzierżawy majątku 

ciepłowniczego 

 

Załączniki nr : 



 

 

1 Regulamin. 

2 Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy. 

3 Zobowiązanie do zachowania poufności. 

4. Wniosek o dopuszczenie do negocjacji. 

 

 

 

                  


