Kamieńsk, dnia 12.06.2017r.
Nasz znak: 362.1.2017
Zapytanie ofertowe:
"Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka gruba oraz miału węglowego” w sezonie
grzewczym 2017/18 dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4
ZAPYTANIE

OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na:
„Zakup i dostawę węgla kamiennego kostka gruba oraz miału węglowego” w sezonie
grzewczym 2017/18
dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4.
1. Zamawiający:
1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku ul. Szkolna 4,
97-360 Kamieńsk, godziny urzędowania 7: 30 ÷ 15:30
www.bip.zspkamiensk.pl, lub www.zspkamiensk.pl
E-mail: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl
tel./fax: 044 / 681 75 26
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
a) węgla kamiennego kostka gruba - 100 ton o granulacji 100-:-200mm
- kaloryczność (wartość opałowa) powyżej kl. 28 000 kJ/kg,
- zawartość popiołu do 5%,
- zawartość siarki do 0,6%,
- wilgotność nie więcej niż 15 %.
b)dostawa miału węglowego -20 ton
- kaloryczność(wartość opałowa) powyżej 24 000 kJ/kg,
- zawartość popiołu do 14%,
- zawartości siarki max 0,7 %,
- wilgotność do 15 %.
Podane ilości są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
lub zwiększenia (-/+ 15% wielkości zamówienia) oraz wynagrodzenia umownego ze względu na
okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego (np.
nieprzewidziane warunki atmosferyczne, anomalia pogodowe, itp.). W przypadku zmniejszenia
wielkości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie za niezrealizowany przedmiot zamówienia i nie może stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
3. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku,
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk (plac przed kotłownią).Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

oraz rozładować (samochodem samowyładowczym) zamówiony opał na koszt własny w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego (plac przed kotłownią Zamawiającego) na zasadach
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami na zasadzie i na warunkach
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 8-12 ton maksymalnie jednorazowo ( ze
względu na wąską i krętą drogę dojazdową do placu przy kotłowni oraz małą powierzchnię placu
składowego, w celu sprawdzenia warunków wjazdu możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej
przez Wykonawcę w terenie), samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w odpowiednie
zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych-wilgotność, które mogłyby
skutkować utratą przez opał walorów użytkowych.
5. Dostawy będą realizowane w uzgodnionych terminach w godzinach 8°° - 14°° w dni robocze
od poniedziałku do piątku w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania węgla
kamiennego kostki lub miału węglowego. Termin oraz wielkość dostaw uzgadniany będzie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument
potwierdzający dostawę, zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, nazwisko osoby
wydającej, nr rej. samochodu. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostarczonego opału
Certyfikat jakości węgla i miału węglowego, potwierdzający wymagane parametry węgla i
miału węglowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 30
dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości opałowej
oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż
jakość dostarczonego węgla kostka gruba oraz miału węglowego jest niezgodna z
przedstawionym certyfikatem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie na własny koszt jego
wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi dostarczonego węgla
kamiennego kostki lub miału węglowego z wagą wskazaną na fakturze. Koszty sprawdzenia
zgodności wagi pokrywa Wykonawca. Kontroli dokonać może Zamawiający lub osoba przez
niego upoważniona w obecności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości
faktycznych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w niniejszym zapytaniu ofertowym sposób wykonania dostaw.
9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie ofert w postaci elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji wyboru oferty bez podania przyczyn.
10.Ofertę cenową należy złożyć w: Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk, pokój nr 3 (sekretariat parter budynku) w terminie: do dnia 21.06.2017 r. do godziny 12³º w zamkniętej
kopercie z napisem:
Zapytanie ofertowe

"Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka gruba oraz miału węglowego” w sezonie
grzewczym 2017/18 dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4.
Nie otwierać przed dniem 21.06.2017r. godz. 12³°.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert: pokój nr 2 (gabinet dyrektora szkoły - parter
budynku).w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w
Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk, 21.06.2017r. godz. 13ºº.
12. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, cenę 1 tony węgla kamiennego oraz 1
tony miału węglowego netto i brutto z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz całości
zamówienia brutto, netto i podatku VAT uwzględniając wszystkie elementy mające na nią wpływ
m.in.: załadunek , transport i rozładunek. Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Ceny
w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy złożyć na
załączonym formularzu oferty.
13. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu
zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu,
Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a
w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający wyklucza możliwość
wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

14. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz cena nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym(Dz.U. z 2014r. poz 752 z późn. zm.) ZSP Kamieńsk
jest podmiotem uprawnionym do zwolnienia z podatku akcyzowego jako zużywający wyroby
węglowe do celów opałowych na podstawie art. 31 a ust.2 pkt 3 ustawy o podatku
akcyzowym.
15. Kryteria oceny oferty: cena brutto 100 %.
16. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1)formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
17. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.
Realizacja na podstawie podpisanej umowy. Termin płatności faktur za zrealizowane
dostawy na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia
doręczenia faktury.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków
umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy, przedmiotu zamówienia i innych
przewidzianych umową.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku
mgr Teresa Stanisz

