
                                                            

 

Czerwona Woda dnia 11.02.2014 r. 

                                                                                    

   SP.241.66.1. 2014 
    (nr postępowania) 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie ul. Kolejowa 22, 59-940 

Węgliniec, tel./ fax 75 7780285, e-mail szkola.czerwona.woda@wp.pl 
 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

                                      

ZAPRASZA 
  

Do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa drewna  opałowego liściastego i iglastego do 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie  

od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r. 

   

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 

 

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

1.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość 

przekazania oferty faksem na numer 75 77 80 285  lub pocztą elektroniczną 

szkola.czerwona.woda@wp.pl , przy czym należy ją niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 

1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna opałowego liściastego w ilości ok. 50m
3
                      

i iglastego w ilości ok. 50m
3
 na plac składowy przy kotłowni szkolnej o następujących 

parametrach: 

 kłody (wałki) o długości ok. 80 cm  

 średnica minimalna 15 cm 

 bez posuszu 

 drewno sezonowane (o wilgotności poniżej 50%) 

Dostawa drewna opałowego obejmuje sezon grzewczy 2014/2015 

2) Koszty zakupu, transportu, rozładunku i ułożenia drewna opałowego liściastego                         

i iglastego na placu składowym Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane                        

z realizacją przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy. 

3) Wykonawca dostarczy drewno opałowe liściaste i iglaste na plac składowy przy kotłowni 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22. 

Dostarczanie w/w opału odbywać się będzie sukcesywnie partiami na podstawie 

zamówienia Zamawiającego w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, w okresie od 

mailto:szkola.czerwona.woda@wp.pl


01.10.2014 r. do 30.04.2015 r.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia zamówionego opału w zależności od warunków pogodowych.  

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena - 100%. 

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:   

5.1. Formularz oferty według załączonego  wzoru, 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1 Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto. 

6.2 W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia: (wartość usługi/dostawy określoną  w oparciu o przedmiot zamówienia, 

koszty transportu, obowiązujące podatki (w tym VAT). 

6.3. cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i  

nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

6.4. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą  wszystkim postawionym przez 

niego wymogom i o najniższej cenie. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

7.1. Ofertę należy  złożyć w terminie do dnia 21.02.2014 r. , do godz. 11.00 w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie 
7.2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 

rozpatrywana. 

7.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany  lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed  

terminem upływu  jej składania. 

     8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Dyrektor szkoły,                        

ul. Kolejowa 22 pok. Nr 5 , tel. 75 7780 285 

     9.W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca 

zobowiązany jest podpisać umowę w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Czerwonej Wodzie. 
 

 

 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego) 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór oferty 

2. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


