GMINNE CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH W CHLEWISKACH
ul. Czachowskiego 45
26-510 Chlewiska
Chlewiska, 20.06.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach, NIP 799-196-0618, 26-510 Chlewiska, ul. Czachowskiego 45, tel./fax 048 628 70 53
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa opału do placówek oświatowych podległych
Gminie tj. Szkół.
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa opału do placówek
podległych Gminie tj. Szkół
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup ekogroszku,
miału węglowego oraz węgla z dostawą do Szkół z terenu Gminy Chlewiska.
Zadanie nr I.
1) Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach - 70 ton ekogroszku,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach – 17,5 tony ekogroszku
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce- 30 ton ekogroszku
Razem – 117,5 tony ekogroszku
Wymagane parametry ekogroszku
• granulacja (uziarnienie): 5-25 mm,
• węgiel kamienny energetyczny: typ 31.2,
• wartość opałowa (kaloryczność) > 26 MJ/kg,
• zawartość popiołu (części niepalnych) do 10%,
• zawartość siarki < 0,6%,
• wilgotność do 10 %,
• spiekalność RI poniżej 15.
Zadanie nr II
1) Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach - 80 ton miału węglowego
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach – 17,5 tony miału węglowego,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce - 30 ton miału węglowego,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie 35 ton miału węglowego ,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skłobach - 60 ton miału węglowego
Razem – 222,5 tony miału.
Wymagane parametry miału:
• wartość opałowa - co najmniej 24.000 kj/kg,
• zawartość popiołu - nie większa niż 14%,
• zawartość siarki –nie większa niż 0,4%.
Zadanie nr III
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce - 5 ton węgla.
Razem- 5 ton węgla
Wymagane parametry węgla:
• wartość opałowa - co najmniej 28.000 kj/kg,

•
•

zawartość popiołu - nie większa niż 0,5%,
zawartość siarki - nie większa niż 5%,.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:
1. Dostawa winna się odbywać sukcesywnie po uprzednim powiadomieniu telefonicznym
min. 3 dni przed dostawą.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć opał we wskazane miejsce (wyszczególnione
w załączniku) określonym czasie i żądanej ilości w zależności od zapotrzebowania
zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia
dostarczonej partii opału na legalizowanej wadze.
4. Dostarczony opał nie spełniający wymagań jakościowych Wykonawca odbierze
z magazynu Zamawiającego na własny koszt i zobowiązany jest do dostarczenia opału
zgodnego z zapytaniem ofertowym w terminie 2 dni licząc od daty zgłoszenia.
5. Zamawiający zastrzega, że parametry dostarczonego opału muszą być potwierdzone
przy dostawie atestem jakościowym wystawionym przez producenta.
6. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawem opcji
objęty jest zakup ekogroszku. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający może lecz nie musi
zakupić wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia ilość opału. Zamawiający uzależnia
możliwość skorzystania z prawa opcji od potrzeb i czynników atmosferycznych, które
ewentualnie mogą pojawić się w trakcie trwania okresu grzewczego 2017/2018. Prawo
opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli
Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez
Zamawiającego jako prawo opcji.
V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Cena oferty – 95 %,
2. Termin płatności – 5 %.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku. Ocenie zostaną poddane cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
termin płatności podane w „Formularzu Oferty”.
Ilość punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
ilość punktów =

𝐶 𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑏

x 95

gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert badanych;
Cb - cena brutto oferty badanej.

Ilość punktów w kryterium „termin płatności” zostanie obliczona wg wzoru:
ilość punktów =

𝑇𝑏
𝑇𝑚𝑎𝑥

x 5

gdzie:
Tb – termin płatności w ofercie badanej;
Tmax – najdłuższy zaoferowany termin płatności spośród ofert badanych.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 14 dni do 35 dni terminu płatności.
Minimalny termin płatności wymagany przez zamawiającego wynosi 14 dni.
Zaoferowany przez wykonawcę termin płatności dłuższy niż 35 dni nie będzie dodatkowo
punktowany.
W przypadku, gdy okaże się , że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:
• formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:
1. Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
– jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
1. Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej w języku polskim w jednym
egzemplarzu osobiście lub listownie w terminie do dnia 25 lipca 2017 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska do godziny 1200, pokój
dyrektora GCUW (decyduje data wpływu do zamawiającego). W przypadku wysłania
oferty pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty.
2. Zapieczętowaną kopertę należy opisać w poniższy sposób:
Zapytanie ofertowe
„Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół
Nie otwierać przed dniem 25.07.2016 r. godz. 1200”

3. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia
umowy oraz rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2017 godz. 12:30 w pok. Dyrektora
w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach,. Podczas otwarcia ofert
podaje się nazwy (firmy) wykonawców oraz ich adresy a także informacje dotycząca
ceny brutto.
8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wszystkich
wykonawców
na
stronie
internetowej:
www.bip.chlewiska.pl//Zamówienia publiczne/Przetargi/ Zamówienia poniżej
30.000 euro.
b) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony zamawiającego jest: Jolanta WieczorekPrus, 048 628 70 53, wew. 41, gcuw.wieczorek@chlewiska.pl
X. INFORMACJE DOSTKOWE
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
2. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo
zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000, 00 euro
- art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz wyjaśnień treści złożonej
oferty.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór umowy

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
/-/ GWAREK EWELINA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
……………………………......................
(Miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCA:

Nazwa i adres :..........................................................................................................................
Tel/fax..............................................................e-mail................................................................
NIP...........................................................REGON....................................................................

I.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …....................... roku, oferuję wykonanie:
Zadania nr …: …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym
i obowiązującymi przepisami prawa za cenę w wysokości:
Brutto:………………………zł za 1 tonę opału.
(słownie:………………………………………………………………………………zł)
w tym podatek Vat. ………………… zł (słownie : …………………………………. zł)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia 1 października 2017 roku do dnia
31 marca 2018 roku
Termin płatności ………………. dni.

II.

Składając ofertę oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym;
6) akceptuje wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego oraz zawarte w nim
warunki płatności;
7) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty
8) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni;
9) oferta zawiera ……., kolejno ponumerowanych stron.

..............................................................
(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA NR ……/2017
zawarta w dniu ……………………. 2017 roku, pomiędzy:
Gminnym Centrum Usług Wspólnych, ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska, REGON
365333687, NIP 799-197-06-18, reprezentowaną przez:
 Ewelinę Gwarek - Dyrektorem Gminnego centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a firmą …………………………………………………….., REGON ………………….., NIP
……………………………… reprezentowaną przez:
 ……………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanych w dalszej części umowy łącznie Stronami, bądź każda z osobna Stroną,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanej poprzez zapytanie ofertowe na zakup
i dostawę opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół, strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na zakup i dostawę
………………………… zwanego w dalszej części umowy „Opałem”, do placówek
oświatowych
na
terenie
Gminy
Chlewiska
tj.
………………………………………………………………………………………….
2. Dostawy będą realizowane w okresie od dnia 1 października 2017 roku do dnia
31 marca 2018 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, według ilości
dostaw zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilości, o których mowa w ust.
2 z uwagi na warunki atmosferyczne.
§2
1. Dostawy będą przyjmowane przez dyrektorów poszczególnych jednostek bądź
upoważnionych przez nich pracowników.
2. Zamówienia na poszczególne dostawy (zarówno co do wielkości dostawy, jak i terminu
dostawy) będą składane Wykonawcy przez osoby wskazane w ust. 1, z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu dostawy, potwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Termin płatności faktury wynosi …………… dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego.
3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługują odsetki w wysokości ustawowej.
§4
1. Przy każdej dostawie Wykonawca jest zobowiązany doręczyć niezbędne dokumenty,
potwierdzające parametry dostarczanego Opału.
2. Przy każdej dostawie Opału Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub
upoważnionej osoby będzie pobierał próby dostarczanego opału, które będą w razie
potrzeby poddane analizie w certyfikowanym laboratorium.
3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Opału, nie spełniającego wymaganych
parametrów, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu dostawy, liczonego od dnia wyznaczonego na dostawę do dnia
faktycznego wykonania dostawy,
b) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą potrącone przez Zamawiającego z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
Integralną cześć umowy stanowią: zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy wraz
z załącznikami.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów
prawa, właściwych dla przedmiotu niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla miasta Szydłowca.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

WYKAZ ZAPOTRZEBOWANIA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK NA OPAŁ
w okresie październik 2017 roku – marzec 2018 roku

1. Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach – 80 ton miału węglowego, 70 ton ekogroszku
Pani Magdalena Siemieniec 048 628 72 76
2. PSP w Budkach – 17,5 tony miału, ekogroszek 17,5 tony
Pani Wiesława Pawlak 048 629 13 79
3. PSP w Cukrówce - 30 ton miału, 30 ton ekogroszku, 5 ton węgla
Pani Elżbieta Krupa 048 629 20 81
4. PSP w Pawłowie - 35 ton miału
Pan Tomasz Ginter 048 617 66 60
5. PSP w Skłobach - 60 ton miału
Pani Małgorzata Dziwirek 048 629 19 19

