
                                                                                                                     

                                                                                                                   Prudnik, dnia 10.09.2015 r.

L. p. DE.2420.2.2015

                                                 
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na   

Dostawa  materiałów  opałowych  do  kotłowni  Zarządu  Budynków  Komunalnych  w
Prudniku

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa materiałów opałowych  do  kotłowni  Zarządu  Budynków

Komunalnych zlokalizowanych w:

1. Moszczance 252

2. Czyżowicach 57

3. Łące Prudnickiej przy ul. Głuchołaskiej 1

4. Prudnik, ul. Piastowska 42

Zamówienie  będzie  realizowane  sukcesywnie,  według  każdorazowo  zgłoszonego  zapotrzebowania

Zamawiającego, w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. Jednorazowo należy dostarczać opał w

ilościach: od 1,0 tony do max : 4,0 ton z możliwością każdorazowego kontrolnego ważenia. Do każdej dostawy

winien być dołączony atest dostarczonego opału.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionego towaru do poszczególnych kotłowni

Zamawiającego. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  zamawianą  dostawę  uwzględniając  wszelkie  koszty  jej

wykonania, bez dodatkowego obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek zobowiązaniami. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonego opału, Zamawiający będzie oddawał

próbki opału do zbadania parametrów laboratoryjnie. W sytuacji, gdy badania potwierdzą, że parametry opału nie

odpowiadają wymaganiom, koszty badania ponosić będzie Wykonawca. Należność za przeprowadzone badania,

będzie potrącona z faktury za dostarczony towar, wystawionej przez Wykonawcę. 

Dostarczone towary winny posiadać następujące parametry:

1) Węgiel orzech gat. I:

a) kl. ziarna – 25-60 mm

b) wartość opałowa – nie mniej niż 30 MJ

c) zawartość siarki – od 0,4 % do 0,6 %

d) zawartość popiołu – do 4 % - 7%

e) wilgotność – do 7,5 %   

2) Węgiel kamienny, sortymentu groszek energetyczny typu 31 lub 31,1

a) kl. ziarna – 5 -25 mm

b) wartość opałowa – od 26 do 28 MJ

c) zawartość siarki – do 0,6 %

d) zawartość popiołu – do 5 % - 7%

e) wilgotność – do 10 %  

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 

48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



3) Miał węglowy gat. I

a) kl. ziarna – 0,0 - 40 mm

b) wartość opałowa – nie mniej niż 26 MJ

c) zawartość siarki – do 8 %

d) zawartość popiołu – do 7%

e) wilgotność – do 8 % 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:

1) Moszczanki pod nr 252

a) węgiel orzech – 15 ton

b) ekogroszek – 10 ton

b) miał węglowy -   4 tony

2) Czyżowic pod nr 57

a) węgiel orzech - 14  ton

3) Łąki Prudnickiej na ul. Głuchołaską 1

a) ekogroszek – 34 tony

4) Prudnika na ul. Piastowska 42

a) węgiel orzech – 4 tony 

    

Łączne ilości dostawy:

1. Węgiel orzech gat. 1 – 33 tony,

2. Węgiel ekogroszek gat. 1 – 44 tony

3. Miał węglowy gat. 1 – 4 tony

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2016 roku

Rodzaj wynagrodzenia, płatność:

1. Wynagrodzenie  płatne  będzie  bieżąco  za  każdą  dostawę,  na  podstawie  faktury  VAT

i potwierdzenia dostawy opału.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przelewem z konta

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na Fakturze VAT  

Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty:

Cena oferty winna zwierać  wszystkie  koszty związane  z  realizacją  zamówienia.  W formularzu

ofertowym należy podać cenę łączną z podatkiem VAT (brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim,  na  formularzu  stanowiącym

załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.  



Kryteria oceny oferty:      Kryterium oceny ofert to cena brutto 100 % (łącznie z podatkiem VAT)

Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

             cena oferowana najniższa

C=      ….......................................... x 100

            cena badanej oferty   

  

1 2 3 4 5 6 7 8

L. p Nazwa asortymentu Jednostka

miary

Cena

jednostkowa

netto za tonę

asortymentu

(wraz z

akcyzą)

Stawka

VAT

Wartość

podatku

Ilość

(ton)
Wartość netto za

całość dostawy

asortymentu 

(kol. 4 x kol. 7)

1 Węgiel orzech gat. I t 33

2 Węgiel  kamienny,
sortymentu  groszek
energetyczny  typu  31
lub31,1

t
44

3 Miał węglowy gat. I t 4

Razem wartość netto za całość zadania:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto:

Zastrzeżenie:    Zamawiający zastrzega  sobie prawo swobodnego wyboru  ofert,  prawo zmiany

warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez

wyboru oferty na każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej: 
1. Do dnia 18.09.2015 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku,

ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.

2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej  kopercie opisanej:  Oferta na dostawę
materiałów opałowych do kotłowni Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Należy
wskazać nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego

oznakowania  koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za

złożenie koperty (opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1

5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1.  Aktualny odpis  z  właściwego rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Uwaga:   Odpis  musi  zawierać  aktualny  wykaz  osób  uprawnionych  do  reprezentowania



Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są

widoczne w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych

osób w skład organu zarządzającego. (np. uchwałę w sprawie powołania określonej osoby)

      

W/w dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za

zgodność z oryginałem. Pełnomocnik winien załączyć do oferty pełnomocnictwo do złożenia oferty

i do zawarcia umowy. 

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i

wyborze najkorzystniejszej oferty, umieszczając informację na stronie www.bip.zbkprudnik.pl oraz

na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym

okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

             Kontakt:      W sprawie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z

Panem Alfredem Kostką tel. 77 436 38 84 wew. 45

Uwagi:  Do niniejszego  postępowania  nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień

publicznych. 

W załączeniu:

1. Formularz oferty cenowej

2. Projekt umowy

 

                                                                                          ………………………………………
                                                                                      Kierownik Działu Zasobów i Eksploatacji

                                                                                                      mgr Ewa Hose



                                                                                                              Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na  na dostawę materiałów opałowych do kotłowni Zarządu Budynków 
Komunalnych w Prudniku
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.......................................

Siedziba.....................................

Nr telefonu/faksu......................

nr NIP.....................................................................................................................................

Nr REGON............................................................................................................................

Nr konta bankowego………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zarząd Budynków Komunalnych 

ul. Piastowska nr 42

48-200 Prudnik

I. Zobowiązania Wykonawcy:

1. My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne: na dostawę materiałów
opałowych do kotłowni Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku zgodnie z wa-

runkami zaproszenia do złożenia oferty opublikowanego na stronie Zarządu Budynków Ko-

munalnych  za  następującą łączną cenę ofertową: 

                                                                           ………………………………………. brutto    PLN,

KOSZTORYS:

1 2 3 4 5 6 7 8

L. p Nazwa asortymentu Jednostka

miary

Cena

jednostkowa

netto za tonę

asortymentu

(wraz z

akcyzą)

Stawka

VAT

Wartość

podatku

Ilość

(ton)
Wartość netto za

całość dostawy

asortymentu 

(kol. 4 x kol. 7)

1 Węgiel orzech gat. I t 33

2 Węgiel  kamienny,
sortymentu  groszek
energetyczny  typu  31
lub31,1

t
44

3 Miał węglowy gat. I t 4

Razem wartość netto za całość zadania:

Podatek VAT:

Razem wartość brutto:

2. Realizacja zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016 roku

                                                                       ………………………………………………………….

                                                         data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


