Węgliniec, 14.12.2015 r.
ZS.260.1.2015

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Węglińcu, ul. Kościuszki 2 i 5
Tel. 75/771 20 32
Fax 75/771 13 69
e-mail gimnazjum.wegliniec@wp.pl
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa miału węgla kamiennego do Filii Szkoły
Podstawowej w Węglińcu z siedzibą w Starym Węglińcu przy ul. Głównej 50”.
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 lub pocztą elektroniczną.
1.3. Cena podane w ofercie winna być wyrażona cyfrowo z dwoma miejscami po
przecinku 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:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa opału w ilościach:
- miału węgla kamiennego - 15 ton
- węgiel kamienny orzech - 10 ton
Oferowany opał powinien spełniać n.w. parametry jakościowe:
a) wartość opałowa
- 26 - 29 MJ/kg
b) wilgotność całkowita
- do 13 %
c) zawartość popiołu
- do 15 %
d) zawartość siarki
- do 0,8 %
2.2. Certyfikat jakości opału winien być dostarczony razem z dostawą opału.
2.3. Opał będzie dostarczany przez Wykonawcę na podstawie składanych przez
Zamawiającego telefonicznych zamówień.
2.4. Dostawa opału odbywać się będzie etapami, w terminach wskazanych
każdorazowo przez Zamawiającego. Realizacja poszczególnych zamówień (etapów)winna
nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
2.5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot
zamówienia do kotłowni zlokalizowanej przy ul. Głównej 50 w Starym Węglińcu.
2.6. Dostawy opału będą realizowane transportem samochodowym o ładowności
maksymalnej do 5 ton jednorazowo.
2.7. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę dostawy.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01. 2016 r. do 31.12. 2016 r.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100 %.
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
5.2. Wzór umowy zał. nr 2.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
6.1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi
wartość zamówienia netto oraz podatek od towaru i usług (VAT)
7. Miejsce i termin złożenia oferty
7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w budynku Gimnazjum w
Węglińcu ul. Kościuszki 5, w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r. do godz. 13:00.
7.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 nie będzie
rozpatrywana.
7.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania.
8. Osobą
696034815.

uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Irena Sumlińska

W załączeniu:
1. Druk oferty
2. Wzór umowy
.......................................................
(zatwierdził)

tel.

