Domanice 05.11.2015r
Znak: GPKOC/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:
zaprasza do złożenia ofert na:
,,Dostawę opału do budynków Gimnazjum w Domanicach-Kolonii, Szkoły
Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, Urzędu Gminy w Domanicach oraz WDK w
Olszycu Szlacheckim,,
1. Opis przedmiotu zamówienia
CPV - 09111210-9
- dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem opału do szkół na terenie Gminy
Domanice i budynku UG Domanice. Zakres zamówienia obejmuje dostawę węgla i miału
węglowego o następujących parametrach
a) węgiel groszek - 25 ton
siarka
do 0,49%
kaloryczność 28000 Kj/kd
popiół
max 4,5%
b).miał węglowy
85 ton
siarka
do 0,49%
popiół
max 16%
kaloryczność
26 000Kj/kd
c) węgiel ekogroszek
- 3 tony
kaloryczność
- 26 0000 Kj/kg

Wielkość dostarczenia każdej partii węgla będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu opału o
parametrach innych niż wskazane w SIWZ. W celu potwierdzenia, iż dostarczony opał
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do każdej partii
zamówienia atest, certyfikat lub świadectwo jakości.

Zamawiający może uczestniczyć przy załadunku i rozładunku węgla w celu sprawdzenia
ilości oraz jakości zamówionego węgla.
Dostawa realizowana będzie na każdorazowe telefoniczne zlecenie potwierdzone pisemnie
przez Zamawiającego ze wskazaniem miejsca dostawy.
2.Osobami odpowiedzialnymi za realizację zgłoszeń o dostawach opału ze strony
Zamawiającego będą:
2.1. Budynki Urzędu Gminy Domanice
- Jerzy Zabłocki wójt gminy
2.2. Szkoła podstawowa w Olszycu Szlacheckim - Pani Urbanek Agnieszka
2.3. Gimnazjum w Domanicach-Kolonii
- Pan Artur Karpiarz
3. Termin realizacji zamówienia:
do 20.12.2015r
Dostawy realizowane będą

w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00,

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena - 100%
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1
do dnia 16.11.2015r do godz. 9;00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i
opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę opału do budynków Gimnazjum w DomanicachKolonii,
Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, Urzędu Gminy w
Domanicach oraz WDK w Olszycu Szlacheckim,, nie otwierać przed godziną 9:10.
6. Termin otwarcia ofert

16.11.2015 godzina 9:10.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami jest Pani Danuta Szklarz
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

………………………………………………
(miejscowość, data)

Pieczątka oferenta

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące
...............................................................................................................................................
składam ofertę następującej treści:
1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:
cenę jednostkową netto/brutto węgla za tonę : ……………………..
zł
cenę jednostkową netto/brutto za tonę miału : ……………………..
zł
cenę jednostkową netto/brutto za tonę eko-groszek : …………………….. zł
Ogólna wartość zamówienia wynosi ………………………………….zł netto,
tj……………………………………zł
brutto
w
tym
podatek
VAT………………………..zł.
słownie: ..................................................................................................... brutto
2. Termin wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………
3. Warunki płatności:
……………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że:
 zapoznaliśmy się z projektem umowy,
 zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
5. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust.1 pzp
2. ...................................................................
7. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności
umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
jakie ponosi zamawiający.

……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGONA PODSTAWIE ART. 22 UST.1
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGONA PODSTAWIE ART. 22 UST.1
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Dostawę opału

do budynków Gimnazjum w Domanicach-Kolonii, Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim, Urzędu Gminy Domanice oraz WDK w Olszycu Szlacheckim,,

zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie firm/y*
1 ...........................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………...
3.. ………………………………………………………………………………..................
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
oświadczam, że:
spełniam/y* warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Imię.......…………… Nazwisko…………….………..

Miejsce i data ........................................ Podpis ....................................................................
/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie powyższy
dokument podpisują bądź wszyscy
Wykonawcy występujący wspólnie bądź Pełnomocnik w ich imieniu.

