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ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zaprasza do z|ożenia oferty
cenowej na dostawę opału na sezon grzewczy 201712018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust'8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

I. ZAMAWIAJACY

Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce
ul. Brodnicka 8 NIP 874-172-34-II
87-32lBartntczka REGON 340425615

II. PRZEDMI}T ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału tj. Eko-groszku (luzem) w
sezonie gYzew czym 2017 12018.
Wę giel powini en char aktery zować s ię następuj ącymi parametrami :

Eko-groszek (luzem) - w ilości 35 ton.
- uziarnienie - 8-25 mm
- wartośó opałowa -25-26 MJ/kg
- maksymalnazawatiość popiołu 10%
- maksymalnazawartość siarki _ 0,6yo
- spiekalność - 1100oC

W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie moŻe dostarczai Zamawiającemu opału o
parametrach gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W celu potwierdzenia, czy oferowany opał spełnia określone wyŻej wymagania, Wykonawca
ma obowiązek, na Żądanie Zamawiającego, dostalczęnla z kaŻdą partią zamówionego opału
odpowiednich dokumentów (np' atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości) potwierdzających
parametry dostarczonego opału.

2. Węgiel Eko-groszek (luzem) w ilości 35 ton należy dostarczyć do budynku Dziennego
Domu Pob1'tu ,,Senior Wigor'' w GrąŻawachnr 29.
3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w okresie realizacjt zamówienia tj.
I5.1I.Ż0I7r.- 31'03.2018r. Jednorazowo Wykonawca dostarczy nie mniej niz 3 tony węgla.
Zamawiający zasttzega sobie prawo do zmiany w zakresie +l- 15% wymienionej ilości
zamówieniaw zalęŻności od potrzeb zuwagi na warunki atmosferyczne.
4. Zamówienie realizowane będzie w terminie 2 dni od zgłoszenia telefonicznego
zap ott zeb owani a pr zez zamawiaj ąc e go .

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz rozładowania węgla w miejscu
wznaczonym prZęZ Zamawiającego na wskazany adres. Zamówienie nie obejmuje
wniesienia węgla do pomieszczęnla.



6. Płatnośó odbywac się będzie po każdorazowej dostawie, w ciągu 14 dni od daty
do starczenia prawidłowo wystawionej faktury.

il1.

1. oferta musi obejmowaó całośc zamowienia,
Ż . KaŻdy Wyko nawc a pr ze dl<łada tylko j e dną o fe rtę,
3. oferta musi byó przygotowanaw języku polskim w formie pisemnej'
4. oferta winna byó sporządzona na ,, Formularzu ofertowym'' stanowiącymi załącznik nr 1

do niniej sz ego zapy,tania ofertowego,
5. ofeftę naleŻy zŁoŻyc elektronicznie lub w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej:

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartnic7,ce,
ul. Brodnicka 8,

87-321 Bartniczka

IV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. ofertę naleŻy złoŻyc w Urzędzie Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bańniczka w
sekretariacie (pok. 2), w kuŻdy dzien roboczy, przesłac na adres wskazany wyŻej lub na
adres e-mail gops@gopsbartniczka.pl do dnia 02 listopada2017 r. do godziny 10:00.

V. KRYTERIUM 
'WBORU 

OFERTY

I.Przy wyborze ofeńy Zamawiający będzie się kierował kry.terium ceny brutto I00 %.
2' Zanajkorzystniejszą zostanie uznana ofefta znajruŻszą ceną brutto.
3. o wyborze najkorzystniejszej oferly, Wykonawcy zostanąpoinformowani pisemnie.
4. oferty złoŻonę po terminie nie będą rozpatrywane.

W . OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

W przedmiocie zamówienia i procedury _ Urszula Krzykalska _ Tel. (0-56) 493 68 18

Załączniki:
1. Formularz ofeńowy
2. Projekt umowy

$ ier o vr nix {.irnitrR* grr #;yt*ł'"'


