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                                                                       Węgliniec, dnia 15.12.2015 r. 

MGOK. ZP. 1/12/15 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 

tel. 75 77 12 510, 662057232 

e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl 

 

 

na podstawie art. 4 pkt. 8  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Zaprasza 

do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa opału do obiektów kultury na terenie gminy 

Węgliniec w okresie od 01.01.2016   do 31.12.2016r. 

  

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 nr 757712551 lub pocztą elektroniczną na adres kultura.wegliniec@interia.pl  

1.3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie czytelnie w języku polskim. 

1.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: 

a)  węgla kamiennego typ orzech II min. 25 000 kJ w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r  

do: 

 kotłowni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przy ul. Wojtyły 10 w Węglińcu; 

 kotłowni Domu Kultury w Starym Węglińcu przy ul. Konopnickiej 3, 

 kotłowni Domu Kultury w Ruszowie przy ul. Strzeleckiej 3, 

b) ekogroszku  o kaloryczności min. 25 000 kJ/kg w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r  

do: 

 Węglinieckiego Centrum Kultury przy ul. Plac Wolności 1, 

 Świetlicy wiejskiej w Zielonce; 
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c) węgla brunatnego  kęsy o kaloryczności min. 15 000 kJ/kg w okresie od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r.  do: 

•   kotłowni Domu Kultury w Starym Węglińcu przy ul. Konopnickiej 3, 

•   kotłowni Domu Kultury w Ruszowie przy ul. Strzeleckiej 3, 

2.2. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na: 

a)  węgiel kamienny  typ orzech II - około 22 tony, 

b) ekogroszek –około 13 ton, 

c) węgiel brunatny – ok. 28 ton. 

2.3. W momencie dostawy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające, że dostarczony opał spełnia parametry, o których mowa w pkt. 

2.1.a., 2.1.b., 2.1.c.  

2.3. Dostawa opału odbywać się będzie  na koszt Wykonawcy 

3. Wymagany termin dostawy : Dostarczanie w/w opalu odbywać się będzie sukcesywnie 

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

01.01.2016 do 31.12.2016r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia zamówionego opału w zależności od warunków pogodowych. 

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

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę.  

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

5.1. Wykonawca winien jednorazowo określić cenę za przedmiot zamówienia korzystając z 

wzoru druku oferty, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

5.2. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 

zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w 

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz.798. 

5.3. Z uwagi na charakter ryczałtowy umowy na wykonanie usługi w wycenie powinny być 

ujęte wszystkie elementy mające na nią wpływ tzn. wszelkie koszty dowozu i odbioru opału. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

6.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 30.12.2014r. do godz. 15.00 w siedzibie 

Węglinieckiego Centrum Kultury, ul. Pl. Wolności 1 Węgliniec lub elektronicznie: 

kultura.wegliniec@ interia.pl 

6.2.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 6.1.  

nie będzie rozpatrywana. 

6.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę przed terminem 

upływu jej składania. 

mailto:gimr@interia.pl
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7. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest  Izabela Uśpieńska-Domagała 

tel.757236229, 662057232,    kultura.wegliniec@ interia.pl   

8.  O wyborze oferty składający ofertę zostaną powiadomieni telefonicznie, lub pocztą 

elektroniczną 

Załączniki: 

-wzór oferty-zał. nr 1,  

-wzór umowy- zał. nr 2 

mailto:gimr@interia.pl
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         Załącznik  nr 1 

 

       …………………………………………… 

        (miejscowość i data) 

 

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) 

 

       Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

            59-940 Węgliniec  

               Ul. Plac Wolności 1 

 

 

 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa 

opału do obiektów kultury na terenie gminy Węgliniec w okresie od 01.01.2016 do 

31.12.2016 r.”. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę………………………………… zł brutto 

(słownie):………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

  

1.Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy  akceptuję   

i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach. 

2.Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.Załącznik do oferty: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

       

       pieczątka i podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

     Wzór umowy      

   

UMOWA NR ………. / 14 

na  wykonanie  zamówienia pn. „Dostawa opału do obiektów kultury na terenie gminy 

Węgliniec w okresie od 01.01.2016   do 31.12.2016 r.” 

zawarta dnia……………………………. 

pomiędzy: 

1.  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem ul. Pl. Wolności 1 , 59 – 940 Węgliniec reprezentowanym 

przez: 

dyrektora MGOK – Izabelę Uśpieńską – Domagała  

przy kontrasygnacie głównej księgowej Marzeny Stefańskiej  

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

2.firmą ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez 

 ………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Dostawcą,  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

strony postanawiają,  co następuje: 

§ 1 

1. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: 

„Dostawa opału do obiektów kultury na terenie gminy Węgliniec w okresie od 04.01.2016   

do 31.12.2016r 

§ 2 

Umowa dostawy miału węglowego zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2016  

do 31.12.2016.  

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy w/w 

opału w zależności od warunków pogodowych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość w/w opału w okresie  
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od 01.01.2016  do 31.12.2016r.  

§ 4 

1. Dostawca będzie jedynym dostawcą opału przez cały okres trwania umowy. 

2. Dostawa opału odbywać się będzie transportem Dostawcy. 

3. Dostawy opału dla Zamawiającego odbywać się będą partiami w terminach wzajemnie 

uzgodnionych. 

4. Zamawiający przed każdą dostawą powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem  

o ilości zapotrzebowania z wyprzedzeniem 3 dni przed planowaną dostawą. 

5. Wykonawca zapewnia w każdym czasie właściwą jakość dostarczanego opału. 

§ 5 

1. Za dostarczony opał Zamawiający płacić będzie Dostawcy należność według cen 

określonych niniejszą umową (w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

oryginału faktury VAT). 

2. Zamawiający opłaci faktury, wystawione przez Wykonawcę zgodnie niniejszą umową, 

przelewem na konto bankowe Dostawcy ………………………………………..........  

Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający informuje iż posiada numer NIP: 615 -10-43-884 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Dostawcę. 

2) w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., w sprawach 

procesowych k.p.c. oraz Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy, transportem, 

ubezpieczeniem i ryzykiem dostaw ponosi w całości Dostawca. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający,  a jeden egzemplarz Dostawca. 

. 

 

DOSTAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


