WEK. 271.2.2021.AJA
Orzysz, dn. 06.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe
o wartości zamówienia, którego wartość nie jest równa lub nie przekracza 130 000,00 złotych.
Podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 8/01/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza
130 000,00 złotych, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Dostawa węgla eko- groszek w 2022 r. na potrzeby:
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie, Okartowo 22, 12-250 Orzysz- 45 ton;
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce, Dąbrówka 40,
12-250 Orzysz-50 ton.

1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
2. Pracownik prowadzący sprawę, uprawniony do kontaktu z oferentami:
•

Agata Jary– Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Orzysz

•

Fax 87/307 09 46

•

e-mail: agata.jary@um.orzysz.pl

•

kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

3. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa węgla eko- groszek w 2022 r. na potrzeby:
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie, Okartowo 22, 12-250 Orzysz- 45 ton;
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce, Dąbrówka 40,
12-250 Orzysz-50 ton.

Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar był pełnowartościowy. Zamawiający zastrzega sobie
zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia złej jakości na koszt wykonawcy.

Węgiel eko- groszek będzie dostarczany Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu
oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
Parametry oferowanego węgla eko- groszek:
Sortyment: groszek 5-25
Wartość opałowa 26000-30000 KJ/kg
Zawartość popiołu do 8 %
Zawartość siarki max. 0,5 %
Zamówiony eko - groszek dostarczany będzie zgodnie z zamówieniem telefonicznym, lub wysłanym
faxem zamówień w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do placówki, która
zapotrzebowanie złożyła. Dostawa odbywać się będzie w godzinach pracy placówek od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zająć dydaktycznowychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podana w przedmiocie zamówienia ilość węgla eko- groszek jest szacunkowa i może ulec
w trakcie realizacji zamówienia zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
4. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) wypełniony formularz (załącznik nr 1);
b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo PLN ( brutto, netto) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku;
c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelna.
1). Oferta musi zawierać:
•

Pełną nazwę Oferenta;

•

Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i REGON;

•

Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który Oferent jest
zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia
wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena
wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

•

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany
pieczątkami imiennymi.

5. Warunki realizacji zlecenia:
- o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
- Warunki płatności- przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do 14.12.2021 r. do godz.
12:00 w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 4 w siedzibie zamawiającego Gminy Orzysz ul. Rynek 3,
12-250 Orzysz lub elektronicznie na adres: agata.jary@um.orzysz.pl
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena-100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych.
9.Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, jaką zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Załączniki:
a) wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
b) wzór umowy – załącznik nr 2.

Z up. Burmistrza
(-) mgr Beata Jażdżewska
z-ca Burmistrza

