
ZPP.271.14.2016.D                                                              Złotów, 13.10.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie dostaw: 

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017”  
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 2015 r., poz. 

2164, ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

a/ węgiel kamienny orzech I - - ilość ok. 90 t., o minimalnych parametrach: 

- wartość opałowa - minimum 27 000 kJ/kg;  

- zawartość popiołu - do 7 %;  

- zawartość miału - do 5%;  

- zawartość siarki - do 1,2%;  

- wilgotność całkowita - do 8,5%, 

b/węglowe paliwo stałe typu „ekogroszek” workowane, dostarczane na 

europaletach – ilość  ok. 90 t., o minimalnych parametrach: 

- uziarnienie – od 5 mm do 25 mm 

- wartość opałowa - minimum 25 000 kJ/kg; 

-  zawartość popiołu – do 12 %;  

-  zawartość siarki - do 1,0%;  

- wilgotność - do 15%, 

 

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia jakości oferowanego produktu 

odpowiednim certyfikatem lub świadectwem jakości. 

 

3. Wymagania dotyczące  terminu i miejsca  realizacji dostawy: 

a/ węgiel kamienny: pierwsza dostawa w ilości min. 20 t do 10.11. 2016 r., 

całość dostawy do 30.11.2016 r. 

Miejsce dostawy – plac składowy w miejscowości Dzierzążenko. 

b/ ekogroszek: sukcesywna dostawa po ok.10t.  

 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Sławianowie. 

c/ ekogroszek: sukcesywna dostawa po ok.20t.  

Miejsce dostawy: Zespół Szkół nr 1 w Radawnicy. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Longin Tomasz –  tel. 67 263 53 05,   przetarg@gminazlotow.pl 



5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

21.10.2016 r. do godz. 12
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat).  

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

elektroniczną: zlotow@gminazlotow.pl. 

 

6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę 

oferowaną cenę opału, parametry jakościowe potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami i inne okoliczności mogące mieć wpływ na należytą realizację 

dostaw. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 ........................................................................ 

                    Nazwa Wykonawcy 

 
........................................................................ 

                          Adres siedziby 

 
........................................................................ 

                       Nr tel/ faksu,    e-mail 

                                                Wójt Gminy Złotów 

                      ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

FORMULARZ OFERTY 
 

         Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostaw: „Dostawa 

opału na sezon grzewczy 2016/2017”  

1. Oferujemy dostawę węgla kamiennego orzech I o parametrach określonych w 

zapytaniu ofertowym, za cenę: 

 

Cena netto za 1,0 t - ...................zł, 

 słownie zł:.......................................................................................................... 

 

 Cena brutto za 1,0 t ...................zł, 

 słownie zł:............................................................................................................ 

 

2. Oferujemy dostawę opału – „ekogroszek” o parametrach określonych w zapytaniu 

ofertowym, za cenę: 

 

Cena netto za 1,0 t - ...................zł, 

 słownie zł:.......................................................................................................... 

 

 Cena brutto za 1,0 t ...................zł, 

 słownie zł:............................................................................................................ 

   

2. Dostawę opału zrealizujemy  w terminach określonych w zapytaniu ofertowym. 

3. Cena oferty zawiera wartość podatku od towarów i usług oraz inne składniki, w tym  

koszty  załadunku, przewozu i rozładunku opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

i nie ulega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

5. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym, osobowym i 

ekonomicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia oraz jesteśmy ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

6. Do oferty załączamy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej. 

                                                            .................................................................... 
                                                                                                               /upełnomocnieni przedstawiciele 

                                                                                                                                wykonawcy/  


