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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa żużla paleniskowego przeznaczonego do remontu dróg 

gminnych.” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 
 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013 r., poz. 907, 

ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę żużla paleniskowego w 

ilości około 4000 t.  przeznaczonego do remontu, utwardzania dróg gminnych. 

Oferowany produkt winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz.U. nr 49, poz. 

356) – kod odpadów 10 01 80, warunki odzysku – utwardzanie powierzchni 

terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny. 

Zamówienie obejmuje dostawę żużla wraz z załadunkiem, przewozem i 

rozładunkiem żużla w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie 

gminy Złotów. 

 

2. Wymagania dotyczące  terminu i sposobu realizacji dostaw: 

a/ termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 

30.09.2016 r, 

b/ Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy żużla własnym 

transportem i na własny koszt, 

c/ odbiór dostawy następuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

d/ Zamawiający jest zobowiązany do przekazania zamówienia poszczególnych 

dostaw, określając termin, miejsce oraz wielkość dostawy, w terminie min. 5 dni 

przed  datą dostawy, 

e/ określone w pkt d zamówienie, Zamawiający przekazuje Wykonawcy 

telefonicznie, faksem lub e-mailem.  

 

3. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich i zawierać wartość 

podatku od towarów i usług oraz inne składniki, w tym  koszty zakupu żużla,  

załadunku, przewozu i rozładunku w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, na terenie gminy Złotów.  



4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Grzegorz Górski – Inspektor UG 

Tel./fax: (67) 263 53 05,  e-mail: gorski@gminazlotow.pl 

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, 

w terminie do 14.01.2016 r. do godz. 11
00

 , w pokoju nr 1 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem – nr 67 263 53 05 lub drogą 

elektroniczną: zlotow@gminazlotow.pl. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
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