
Publiczne Gimnazjum                                                                    Góralice, dnia ……....2014 r. 

im. M. Kotańskiego 

Góralice 108a 

74-510 Trzcińsko-Zdrój 

tel./fax: 91- 41 48 014 

e-mail: gimgoralice@wp.pl 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

Zapytanie ofertowe 
 

               Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach kieruje 

zapytanie ofertowe o podanie ceny na zakup 1 tony miału węglowego  wraz  z dostawą            

i rozładunkiem. 

 

Zamawiający: 

Publiczne Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach 

Góralice 108a, 74-510 Trzcińsko-Zdrój 

tel./fax.: 91- 41 48 014, e-mail: gimgoralice@wp.pl 

NIP: 858-17-88-205 , REGON: 811893585. 

 

I.            Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 ton miału węglowego do Gimnazjum          

w Góralicach, wraz z dostarczeniem i rozładunkiem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 wartość opałowa – min. 24 MJ/kg, 

 zawartość popiołu – max. 12 %, 

 zawartość siarki – max. 0,6 %, 

 wilgotność całkowita – max. 12 %, 

 inne: 

 partia dostawy – min. 20 ton jednorazowo, 

 cena zakupu obejmuje koszt miału wraz z  transportem i rozładunkiem. 

3. Opał powinien być składowany pod zadaszeniem lub przykryciem.. 

4. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w sezonie grzewczym od 

01.10.2014 r. do 30.04 2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00. 

 

II. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od daty złożenia zamówienia         

w sezonie zimowym od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r. 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, 



 podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Publiczne Gimnazjum im. M. 

Kotańskiego, Góralice 108a, 74-510 Trzcińsko-Zdrój  do dnia 19.09.2014r.  

do godz. 12.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców 

(akceptowany będzie również wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego) lub zaświadczeniem o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 

 o Działalności Gospodarczej (akceptowany będzie również wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wystawionym w dacie nie 

wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2014r. o godzinie 12.15 w siedzibie Gimnazjum 

w Góralicach. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI.   Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena ofertowa - 100%. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.  

 

VIII.  Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju – Wiesława Sugier, 

 nr telefonu: 91- 41 48 086, 

 adres e-mail: zeaotrzcinsko@wp.pl. 

 

IX.  Załączniki 

 wzór formularza ofertowego, 

 projekt umowy. 

 

 

 

 

 

            

       ……..…………………………………… 

        ( pieczęć i podpis Dyrektora) 

            

         

 

 

 

 

 



 

                  Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015 na potrzeby Publicznego 

Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach  

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: …………………………………………………………….……………… 

Siedziba: …………………………………………………………..………………. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………..…………….. 

Numer  telefonu: …………………………….   Numer faksu:  ………………….. 

Numer  REGON:   ……………………………  Numer NIP:  …………………… 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego Publicznego Gimnazjum im. M. Kotańskiego        

w Góralicach na  „Dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015”,  oferuję: 

- miał węglowy- 

kaloryczność   -          min. 24 MJ/kg, 

zawartość popiołu -    max. 12%, 

zawartość siarki  -      max. 0,6 %, 

wilgotność    -    max. 12%. 

 

1) w cenie brutto za 1 t ww. miału : ............................zł  (z transportem i rozładunkiem) 

           słownie złotych: .......................................................................... ,  w tym .........% VAT ; 

2) łączna cena brutto wykonania zamówienia  ( 80 ton x  ............................. zł brutto/tonę)   

.........................……............. zł brutto, 

      słownie złotych : ………....................................……………………………...………zł. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zrealizuję ww. zadanie w terminie: sukcesywnie do 30.04.2015 r. 

2. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz   

przygotowania i złożenia oferty. 

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w szczególności: wszystkie podatki, koszty pracownicze, dostawę z rozładunkiem  itp. 

4. Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jej zapisy (załącznik nr 2). 

 

Oświadczam, iż oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem węgla 

we wskazane miejsce. 

 

............................................... , dn. ................              ……............................................... 
                                        (  pieczęć firmy i podpis przedstawiciela) 

 

                          



 

 Załącznik nr 2 

 

UMOWA nr ………../2014 ( projekt ) 

 

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w drodze  

zapytania  ofertowego na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2014/2015        

na potrzeby Publicznego Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach  rozstrzygniętego 

dnia …..……….  2014 roku. 

 

Pomiędzy stronami umowy:  

1. Gminą Trzcińsko-Zdrój - Publicznym Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach, 

Góralice 108a, 74-510 Trzcińsko-Zdrój,  reprezentowanym  przez  Pana Emiliana Osetka- 

Dyrektora Gimnazjum w Góralicach,  zwanym dalej „Zamawiającym” oraz 

2. ……………………………….. reprezentowanym przez:  ………………………… zwanym  

dalej „Wykonawcą”  

 

W dniu  ……………... zawarta została umowa na dostawę miału węglowego do Publicznego 

Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach w ilości 80 ton, według  parametrów 

wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy  

dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie              

do działania w imieniu reprezentowanych przez nich stron. 

 

 

§1. Terminy 

1. Dostawy realizowane będą  w okresie sezonu grzewczego 2014/2015, tj. od  01.10.2014 r.              

do  30.04.2015 r. lub zakończenia sezonu grzewczego w 2015 r.  

2. Dostawy miału odbywać się będą transportem Wykonawcy. 

3. Dostawy  opału  przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po złożeniu przez  

Zamawiającego zapotrzebowania na dany okres z dokładnym określeniem ilości i terminu 

dostawy.  

4. Wykonawca potwierdzi każdorazowo  Zamawiającemu przyjęcie zapotrzebowania               

do realizacji i dostarczy opał w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia. 

5. O każdej wysyłce Wykonawca powiadomi telefonicznie (faksem) Zamawiającego              

w dniu wysyłki, a następnie dołączy dokument potwierdzający ilość ( WZ ) i parametry 

wysyłanego opału. 

 

§2.  Płatność 

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje dostarczenie węgla do Publicznego 

Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach  w cenie brutto za 1 tonę  miału węglowego 

(wraz z transportem i rozładunkiem), tj.  …..……….. zł, w tym podatek VAT. 

2. Podstawą do  dokonania zapłaty za dostarczony opał będzie faktura VAT wystawiona przez 

Wykonawcę zgodnie z dokumentami dostawy potwierdzonymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego ( WZ ).  

Faktura wystawiana będzie  po wykonanej i przyjętej przez Zamawiającego części dostaw. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat              

na poczet realizowanych dostaw.  



4. Należność płatna będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na konto 

Wykonawcy, w ciągu 21 dni od dnia  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

§3.  Prawa i obowiązki 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdej partii dostawy dołączyć atest jakościowy opału 

wystawiony przez służby kontroli jakości producenta. 

2. Jednorazowa dostawa winna wynosić co najmniej 20 ton. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach   przedmiotu          

zamówienia, które uzależnione będą od warunków pogodowych oraz potrzeb szkoły.  

4. Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z  dostarczeniem miału we wskazane  

miejsce, tj. koszty załadunku, transportu, rozładunku, posiadania niezbędnych certyfikatów 

jakości oraz możliwej kontroli ilości dostarczonego węgla poprzez zważenie ładunku na 

najbliższej wadze samochodowej. 

 

§4.  Zmiany 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie 

zmiany wysokości stawki podatku VAT ). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§5.  Odstąpienie 

1. W przypadku, gdy  partia dostarczonego opału  nie będzie spełniała warunków ustalonych 

co do jakości albo ilości albo nie będą dotrzymywane terminy dostaw, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w ciągu 7 dni od powzięcia takiej wiadomości,      

z zachowaniem kary umownej określonej w pkt. 2. 

2. Strony ustalają karę umowną w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi  

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie bez podania 

przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy potwierdzonej fakturami. 

4.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od 

upływu terminu zapłaty wyznaczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§6.  Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają  

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego                         

i likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony rozstrzygać        

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

każdej ze stron . 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 



 

 

                                                     

                                                                                                                                     Góralice, dnia ……………  2014 r. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2013  r. poz. 907  ze zmianami)  informuję,  iż w prowadzonym przez: 

Publiczne Gimnazjum  im. M. Kotańskiego 
Góralice 108a 
74-510 Trzcińsko-Zdrój 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę opału do Publicznego 
Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach w sezonie grzewczym 2014/2015 ”  w  trybie 
zapytania ofertowego  Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej 
przez : 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. ………………….  zł. brutto całości 
zamówienia, w  związku  z powyższym została uznana za najkorzystniejszą. 
 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu brali udział: 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
              Cena oferowana brutto  całości zamówienia: ……………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

             Cena oferowana brutto  całości zamówienia: …………………………………………..… 

      Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie   7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze   

najkorzystniejszej oferty. 

                                                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę miału węglowego  
do Publicznego Gimnazjum im. M. Kotańskiego w Góralicach w sezonie 
grzewczym  2014/2015"  



                                                                                      

                                                                                                                  / pieczęć i podpis Dyrektora szkoły /                    
 

 
 


