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Placówki Oświatowe Dzielnicy Ochota 

 

Szanowni Państwo, 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty DBFO – Ochota m. st. Warszawy zamieszcza nowy wzór 

opisu rachunków, w którym będą Państwo zobowiązani do wybrania odpowiedniej opcji i tak: 

I. Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie 

art. 4 pkt. 8 – wpisano do rejestru zamówień poniżej 30.000 EURO pod poz. … – 

dotyczy umów zawartych przed i w 2020 r. i trwających nadal; 

II. Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wpisano do rejestru zamówień poniżej 130.000 NETTO PLN  pod 

poz. …– dotyczy umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. 

Ponadto: 

1. W fakturach otrzymanych od PGE Obrót S.A. dotyczących dostawy energii 

elektrycznej powinien znaleźć się następujący opis: „Na podstawie umowy ramowej 

o numerze BA/B/X/2/2/2/19/20-22 z dnia 5 października 2020 r. zawartej na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, zwanej dalej: „ustawą Pzp”), została zawarta umowa wykonawcza nr 

UMIA/BA/B/X/2/2/2/20/20-22/2100055064 (WGZ umowa zbiorcza 2020) dotyczy (opis 

celowości zakupu/usługi) opłata za dostawę energii elektrycznej za okres …… do 

budynku przy ul. ……………. w Warszawie”. 

Umowa z PGE Obrót SA na dostawę energii elektrycznej obowiązuje do 31 grudnia 

2021 r. 

 

2. W fakturach otrzymanych od Veolia Energia Warszawa SA dotyczących dystrybucji i 

zakupu energii cieplnej powinien znaleźć się następujący opis: „Zgodnie 

z zamówieniem / porozumieniem / umową Załącznikiem nr 1 o numerze ewidencyjnym 

…..* do Umowy Nr  DB/25/2020 z dnia 01.09.2020 r. zawartym w wyniku 

rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 



w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 843 ze zm.) dotyczy 

dostawy energii cieplnej do budynku przy ul. ……….. w Warszawie za okres ……”. 

* numer ewidencyjny zostanie przekazany Państwu przez pracownika DBFO 

obsługującego Państwa placówkę. 

Umowa z Veolia Energia Warszawa SA obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. 

 

3. W fakturach otrzymanych od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. dotyczących 

dystrybucji i zakupu gazu powinien znaleźć się następujący opis: „Zgodnie 

z zamówieniem / porozumieniem / umową Nr DB/OC/5/2021 z dnia 08.02.2021 r. 

zawartą na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 

ze zm. Oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

dotyczy dystrybucji i zakupu gazu do budynku przy ul. ……….. w Warszawie za 

okres……”. 

Umowa z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. obowiązuje od 1 marca 2021 do 31 

sierpnia 2023 r. 

 

4. W fakturach otrzymanych od MPWiK SA dotyczących dostarczenia wody 

i odprowadzenia ścieków powinien znaleźć się następujący opis: „Zgodnie 

z zamówieniem / porozumieniem / umową Nr …. z dnia …. r. zawartą / tym w trybie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 67 ust. 1 pkt. 1 wpisaną do rejestru zamówień 

publicznych poniżej 30.000 euro pod pozycją dotyczy (opis celowości zakupu/usługi) 

opłata za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. ……. 

w Warszawie za okres …..”. Powołanie się na art. 67 ust. 1 pkt 1 dotyczy tylko 

i wyłącznie umów zawartych na czas nieokreślony. W przypadku umów zawartych 

na czas określony, proszę ustosunkować się odpowiednio do pkt. I lub II. 

 

Nowy wzór opisu rachunków jest zamieszczony do pobrania na stronie internetowej 

dbfo-ochota.waw.pl w zakładce „Pliki do pobrania – Księgowość”. 


