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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30tyś. euro na dostawy: 

„Dostawa pelletu drzewnego w 2018 r.”  
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 2017 r., poz. 1579) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia są dostawy pelletu drzewnego wraz z 

transportem i rozładunkiem do kotłowni w Szkole Podstawowej w Świętej w ilości około 140 

ton oraz do kotłowni Urzędu Gminy Złotów w ilości około 25 ton, w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

Wykonawca będzie dostarczał pellet będący przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie 

ze składanymi przez zamawiającego telefonicznym zapotrzebowaniem. 

Do kotłowni w Szkole Podstawowej w Świętej przewiduje się dostawy przy użyciu 

samochodu autocysterny przystosowanej do transportu pelletu, z rozładunkiem do magazynu 

za pomocą złącza pneumatycznego lub dostawy pelletu w workach 15÷20kg (przy dostawie 

pelletu w workach wykonawca będzie zobowiązany do wysypania pelletu w magazynie i 

odbioru worków).  Wielkość jednorazowej dostawy około 10 ton. 

Do kotłowni w Urzędzie Gminy Złotów przewiduje się dostawy pelletu w workach 15÷20kg. 

Wielkość jednorazowej dostawy około 2 ton.  

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać pellet należytej (wymaganej) jakości, z drewna z 

drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez 

domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy utwardzacze, w formie walców o 

średnicy od 6 do 8 mm i długości do kilku centymetrów, o parametrach nie gorszych niż:  

- rodzaj paliwa pellet z drewna,  

- wartość opałowa ≥17,5 [MJ/kg], 

- gęstość średnia ≥ 600 [kg/m3],  

- wilgotność ≤ 10 %,  

- zawartość popiołu ≤  0,7%, 

- ścieralność ≤ 2 % 

- udział frakcji drobnej poniżej ≤ 1% 

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych 

parametrów, wykonawca musi wykazać, że pellet posiada właśnie takie parametry. W 

przypadku gdy pellet okaże się niewłaściwej jakości, wykonawca na swój koszt opróżni 

magazyn z pelletu nieodpowiadającego wymaganiom i dostarczy nowy pellet o parametrach 

zgodnych z ofertą. Przyjęcie pelletu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy i zmawiającego, na podstawie dokumentu dostawy podpisanego przez obie 

strony. Dostawy odbywać się będą po każdorazowym zamówieniu telefonicznym lub 

elektronicznym przez zamawiającego w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia 

zamówienia (zgłoszenia) w ilości i terminie uzgodnionym z zamawiającym. W przypadku 

złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za ostateczny termin 

dostawy uznaje się drugi roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy. Cena za 

transport i rozładunek oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem dostawy pelletu nie są 

wyodrębnione i wchodzą w cenę zamówienia, ustaloną w umowie.  

Do każdej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie odnośnie 

parametrów i pochodzenia dostarczonego pelletu. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne 

szkody zamawiającego wynikłe z tego tytułu. Pellet niespełniający wymaganych parametrów 

wykonawca odbierze od zamawiającego na swój koszt oraz dostarczy zamiennie inny 

spełniający parametry w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wady pelletu. Udowodnienie 

jakości dostarczonej partii pelletu spoczywa na Wykonawcy. W razie nieodebrania przez 

Wykonawcę wadliwej partii pelletu w ustalonym czasie 48 godzin, zamawiający zastrzega 

sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości brutto złożonej oferty za 

każdy dzień pozostawania w zwłoce przez dostawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o 

prawidłowych parametrach. 

2. Wymagania dotyczące  terminu i miejsca  realizacji dostawy: sukcesywnie od zawarcia 

umowy do 30.12.2018 . 

Szkoła Podstawowa w Świętej - dostawy po około 10 t. Pierwsza dostawa do 10.01.2018 r. 

Termin realizacji poszczególnych dostaw: 48 h od złożenia zamówienia.  

Urząd Gminy w Złotowie - dostawy po około 2,0 t. Pierwsza dostawa do 10.01.2018 r. 

Termin realizacji poszczególnych dostaw: 48 h od złożenia zamówienia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

4. Kryteria oceny ofert:  

Cena: 90% 

                        Cena najtańszej oferty 

                   C = ------------------------- x 90 pkt 

                         Cena badanej oferty 

 

Parametry jakościowe: 10% 

- oferowany pellet posiada certyfikat DIN PLUS lub certyfikat ENPLUS w klasie A1 – 10 pkt 

- oferowany pellet z potwierdzeniem jakości w formie oświadczenia wykonawcy – 1,0 pkt 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę oferowaną oraz 

parametry jakościowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

5. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik 

nr 1), podając cenę  netto, cenę brutto oraz oferowany termin wykonania zamówienia.  

2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opatrzony pieczątką imienną. 
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

b) certyfikat jakości oferowanego pelletu lub oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2). 

 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Longin Tomasz –  tel. 601 247 670,  przetarg@gminazlotow.pl 

7. Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie 

do 29.12.2017 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. 

2. Wzór oświadczenia wykonawcy dot. jakości oferowanego pelletu.                                                                                                                              


