Żmigród, dnia 08 października 2018 r.

W związku z planowanym zakupem opału do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie
zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny i złożenia oferty wg. poniższych zadań:
I pakiet – węgiel kamienny - 50 ton
Dostarczony węgiel będzie spełniał normy jakościowe:
a) granulacja – orzech łączony (średni),
b) wartość opałowa – nie mniej niż 28 MJ,
c) popiół – nie więcej niż 7 %,
d) siarka – nie więcej niż 0,8 %,
e) wilgotność – nie więcej niż 15 %.

:

II pakiet – miał węglowy - 140 ton
Dostarczony miał będzie spełniał normy jakościowe:
1. wartość opałowa – nie mniej niż 25 MJ,
2. zawartość popiołu - nie więcej niż 20 %,
3. zawartość siarki – nie więcej niż 0,8 %,
4. wilgotność – nie więcej niż 15 %.
W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów
wyszczególnionych wyżej, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia
wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych,
kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę.
Dostawy realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.
w ilościach wynikających z potrzeb placówki tj.
 węgiel kamienny - około 50 ton,
 miał - około 140 ton
Dostawy realizowane będą w ilościach wynikających z potrzeb danej placówki
nie później niż 3 dni od zgłoszenia zamówienia.
Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok.4 ton węgla i ok. 4 ton miału.
Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać planowanych ilości w/w opału,
ze względu na wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości węgla i miału.
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
Informacja o wynikach postępowania po otwarciu ofert zostanie przekazana zaineresowanym
na ich wniosek. Wycenę – (formularz ofertowy) proszę dostarczyć do dnia
23.10.2018 r. do godziny 9,00 do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Szkolna 11.
Otwarcie ofert o godz. 10,00 (sekretariat).
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Dorota Jakusztowicz

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa i adres
oferenta: ............................................................................................................................................
................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Przedmiot oferty: „Dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie”
3. Cena oferty:
Zadanie nr 1 – Węgiel kamienny
Całkowita Wartość brutto zamówienia: .........................................................................zł.
(słownie:.......................................................................................................)
Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa przedmiotu

Ilość

Cena jednostkowa
1 tony netto
[w zł]

Wartość
netto
[w zł]

VAT
[w zł]

Wartość
brutto
[w zł]

A

B

C

D

E= C x D

F

G=E+F

1

Węgiel kamienny

50 ton

Zadanie nr 2 – Miał węglowy
Całkowita Wartość brutto zamówienia: .........................................................................zł.
(słownie:.......................................................................................................)
Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
Cena
jednostkowa 1
Lp
Nazwa przedmiotu
Ilość
tony netto
[w zł]
A

B

C

1

Miał

140 ton

D

Wartość
netto
[w zł]

VAT
[w zł]

Wartość
brutto
[w zł]

E= C x D

F

G=E+F

* Ceny należy podać w zł, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

………………………………………
(data)

.....................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

UMOWA Nr …./op//2018/2019
zawarta w dniu ……….. r. roku w Żmigrodzie pomiędzy:
Szkołą Podstawową w Żmigrodzie przy ul. Szkolnej 11, 55-140 Żmigród reprezentowaną przez:
1. Dyrektora Szkoły – .Dorota Jakusztowicz.
2. Głównego Księgowego – Emilia Kiszczyc
zwanym dalej Zamawiającym,
a
......................................................................................................................
reprezentowaną przez:...................................................................................
zwanym dalej w treści Dostawcą.
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1020)
oraz jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje zamówienie dokonania sprzedaży wraz z
dostawą węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, w terminie do 3 dni od
daty zgłoszenia (telefonicznie tel………..)
2. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 4 ton
3. Zamawiający zastrzega, że planowane ilości węgla wymienione w załączniku nr 1 do
umowy, który stanowi integralną część umowy - może nie wykorzystać ze względu na
wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości opału.
§2
1. Dostarczony węgiel kamienny będzie spełniał normy jakościowe, co potwierdzone będzie
każdorazowo stosownym atestem.
2. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych
parametrów, a wyszczególnionych w § 2 ust 1 umowy, zamawiający zleci wykonanie badań
dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych.
3. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych
badań zamawiający obciąży dostawcę.
§3
Do obowiązków Dostawcy należy:
1. umożliwienie kontroli masy dostarczanego opału (ważenie w obecności przedstawiciela
Zamawiającego),
2. transport opału,
 rozładunek opału do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego

§4
1. Dostawcy przysługuje za całość zamówienia wynagrodzenie:
……………………………………………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie zostało obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi
w ofercie przemnożonymi przez przewidzianą przez Zamawiającego łączną ilość 50 ton
przewidzianą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1 do umowy.
3. Cena jednostkowa przez okres trwania umowy nie ulega zmianie i wynosi …………………..
§5

2.

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) opóźnienia w dostawie którejkolwiek partii węgla w terminie określonym w § 1 ust. 1
umowy w wysokości 2 % wartości (ceny) węgla z danej dostawy za każdy dzień opóźnienia;
przypadek ten obejmuje również sytuację, w której w danej dostawie nastąpiły braki
ilościowe węgla,
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Dostawcy w
wysokości 10% łącznej wartości brutto zamówienia.
Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10 % łącznej wartości brutto zamówienia.
§6
1. Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę za każdą dostawę.
2. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem dostawy.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo naliczyć

odsetki ustawowe.
§7
Dostawca powiadomi każdorazowo odbiorcę, tj. szkołę o dacie, ilości oraz miejscu planowanej
dostawy opału.
§8
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2019
roku.
§9
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają stosowne przepisy

Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie przez

zainteresowane strony, a po wyczerpaniu tej drogi przez właściwy sąd powszechny.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Dostawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ……….. zawartej w dniu …………. roku pomiędzy

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA
L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

A

B

C

1

Węgiel kamienny

50 t.

Zamawiający

Cena
jednostkowa
netto ( zł )
D

Wartość netto
( zł )
E=CxD

Dostawca

UMOWA Nr ……./op/2018/2019
zawarta w dniu ……………. r. roku w Żmigrodzie pomiędzy:
Szkołą Podstawową w Żmigrodzie przy ul. Szkolnej 11, 55-140 Żmigród reprezentowaną przez:
1. Dyrektora Szkoły – Dorota Jakusztowicz.
2. Głównego Księgowego – Emilia Kiszczyc
zwanym dalej Zamawiającym,
a
......... ……………………………………………………………............................
reprezentowaną przez:.... …………………………….............................................
zwanym dalej w treści Dostawcą.
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1020) oraz jest
następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje zamówienie dokonania sprzedaży wraz z
dostawą miału węglowego do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie, w terminie do 3 dni od
daty zgłoszenia (telefonicznie tel……….)
2. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 4 tony
3. Zamawiający zastrzega, że planowane ilości węgla wymienione w załączniku nr 1 do
umowy, który stanowi integralną część umowy - może nie wykorzystać ze względu na
wyższe temperatury. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze
z tytułu dostarczenia mniejszej ilości opału.
§2
1. Dostarczony miał węglowy będzie spełniał normy jakościowe, co potwierdzone będzie
stosownym atestem.
2. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych
parametrów, a wyszczególnionych w § 2 ust 1 umowy, zamawiający zleci wykonanie badań
dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych.
3. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych
badań zamawiający obciąży dostawcę.
§3
Do obowiązków Dostawcy należy:
1. umożliwienie kontroli masy dostarczanego opału (ważenie w obecności przedstawiciela
Zamawiającego),
2. transport opału,
 rozładunek opału do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego

§4
1. Dostawcy przysługuje za całość zamówienia wynagrodzenie do wysokości
………………………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie zostało obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi
w ofercie przemnożonymi przez przewidzianą przez Zamawiającego łączną ilość 140 ton
przewidzianą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1 do umowy.
3. Cena jednostkowa przez okres trwania umowy nie ulega zmianie będzie stała
i wynosi ………………..
§5
1.

2.

Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) opóźnienia w dostawie którejkolwiek partii węgla w terminie określonym w § 1 ust. 1
umowy w wysokości 2 % wartości (ceny) węgla z danej dostawy za każdy dzień opóźnienia;
przypadek ten obejmuje również sytuację, w której w danej dostawie nastąpiły braki
ilościowe węgla,
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Dostawcy w
wysokości 10% łącznej wartości brutto zamówienia.
Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10 % łącznej wartości brutto zamówienia.
§6
1. Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę za każdą dostawę.
2. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem dostawy.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo naliczyć

odsetki ustawowe.
§7
Dostawca powiadomi każdorazowo odbiorcę, tj. szkołę o dacie, ilości oraz miejscu planowanej
dostawy opału.
§8
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2019
roku.
§9
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają stosowne przepisy

Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie przez

zainteresowane strony, a po wyczerpaniu tej drogi przez właściwy sąd powszechny.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Dostawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ………….. zawartej w dniu ……………...roku pomiędzy

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA
L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

A

B

C

1

Miał

Zamawiający

Cena
jednostkowa
netto ( zł )
D

Wartość netto
( zł )
E=CxD

Dostawca

