Kościan, 2019-08-21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem
ofertowym na sprzedaż oraz dostarczenie opału podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
tel. 065 512 06 22
e-mail: poczta@ops.koscian.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 Miejsce dostarczenia opału:
Według listy wskazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie – do miejsca
zamieszkania podopiecznych na terenie miasta Kościan
 Ilość:
Dostawa węgla kamiennego orzech w ilości szacunkowej 170 ton o wartości opałowej
minimum 27MJ/kg
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie trwania
umowy, w ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, czas realizacji
zamówienia określa się na trzy dni, dopuszcza się możliwość realizacji w trybie pilnym jeden
dzień. Usługa w zakresie dowożenia opału świadczona winna być w dniach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie tj.: od poniedziałku do piątku oprócz świat.
Określona przez Zamawiającego ilość opału w okresie realizacji zamówienia jest wartością
prognozowaną i może ulec zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności
z tytułu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia
przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zakupywanego opału, w przypadku gdy z powodów
ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego.
W związku z tym ograniczeniem Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczać opał własnym środkiem
transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych wymogów
określonych w odpowiednich przepisach.
3. Termin realizacji zamówienia:
Od 01.10.2019r. do 31.03.2020r.
4. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena

5. Sposób obliczenia ceny:
Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty
wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji.
7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe – sprzedaż oraz
dostarczenie opału podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie”.
8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia,
doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):
Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Ofertę należy złożyć do dnia 30-08-2019 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan
10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.
11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu
zamówienia:
Specjalista pracy socjalnej – Barbara Grzesińska tel. 65 512 06 22

W załączeniu:
1. Formularz oferty.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie
Mirosława Lubińska

Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
NAZWA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………….
Nr KRS / EDZG ………………………………………………………………………………...
Faks / e-mail …………………………………………………………………………………….
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Węgiel kamienny orzech o wartości opałowej minimum 27 MJ/kg
cena netto za jedną tonę węgla ...........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................................................)
podatek VAT........................................................................................................................................zł
cena brutto za jedną tonę węgla...........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................................................)

1. Cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem
zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2019r. do 31.03.2020r.
3. Warunki płatności: rozliczenie
przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o
wystawioną fakturę w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
 akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,
 gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. …………………………………………………………………………………......
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
………………dnia …….…………

……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć Wykonawcy)

