Nowe Miasto n/P. 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nie przekraczającej 30.000,00 EURO
na zakup węgla
1. Zamawiający:
Nabywca (podatnik): Powiat Grójecki
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec
NIP: 7972052212
Odbiorca (płatnik): Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Nowym Mieście nad Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego 9.
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
REGON 000195713
Tel. 48-6741038
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w stanie suchym asortymentu
groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001^3) w ilości 50 ton.
Opał powinien spełniać następujące parametry:
- typ węgla: 31 lub 31,1,
- wartość opałowa: 26 MJ/kg,
- wilgotność: ≤ 15%,
- zawartość popiołu: ≤10% ,
- zawartość części lotnych: 28 ÷ 48 %,
- siarka: ≤ 0,6%,
- temperatura mięknienia popiołu: 1150°C,
- zdolność spiekania: RJ < 10,
-uziarnienie: 5 ÷ 25 mm,
-udział podziarna (miału): < 10% ,
3. Do każdej dostawy Dostawca winien załączyć certyfikat jakości.
4. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 dni od daty złożenia zamówienia.
Dostawy częściowe, uruchamiane telefonicznie przez zamawiającego. Dostawa następować
będzie w dni nauki szkolnej w godzinach od 8°° do 14°°.
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
6. Inne istotne warunki zamówienia:
Dostawca dostarcza opał własnym transportem oraz na własny koszt i odpowiedzialność.
7. Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12ºº w sekretariacie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą Pl. O.H.Koźmińskiego 9 lub e-mailem na
adres sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Odbiorca zawiadomi oferentów telefonicznie.
9. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Karwowski Jerzy tel. 727393511.

WZÓR UMOWY
Umowa nr ……. / 2019
zawarta w dniu ……………………. w Nowym Mieście n/Pilicą pomiędzy:
Powiatem Grójeckim, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, NIP: 7972052212, zwanym dalej
Nabywcą, reprezentowanym przez :
1. Elżbietę Fałek - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nowym
Mieście nad Pilicą, na podstawie pełnomocnictwa nr OR.077.289.2016 z dnia 07. grudnia
2016 roku, zwanym dalej Odbiorcą,
a firmą …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”.
Umowa otrzymuje treść następującą:
§ 1.
Dostawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do dostarczenia do Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście n/P. Pl.O.H.Koźmińskiego 9, rozładunku
i wrzucenie w miejsce wskazane przez odbiorcę następującego towaru:
- węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny
- typ węgla: 31 lub 31.1,
- wartość opałowa: 26MJ/kg,
- wilgotność: ≤ 15 %,
- zawartość popiołu: ≤ 10%°C
- zawartość części lotnych: 28 ÷ 48%,
- siarka: ≤0,6 %
- temperatura mięknienia popiołu: 1150°C,
- zdolność spiekania: RJ < 10,
- uziarnienie: 5 ÷ 25 mm,
- udział podziarna (miału): < 10 %
- w ilości 50 ton w cenie brutto……………………za tonę zgodnie z wynikiem postępowania
ofertowego
- Cena towaru nie może ulec zmianie do końca dostawy. Koszty transportu i rozładunku
obciążają Dostawcę.
§ 2.
1. Dostawca będzie dostarczał węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek
energetyczny według terminów dostawy uwzględniających w zapytaniu ofertowym do
20 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej w godzinach od 8°° do 14°° wraz z certyfikatem
jakości do każdej dostawy.
2.Dostawca powiadomi Odbiorcę o terminie dostawy z 2 dniowym wyprzedzeniem.
§ 3.
1. Cena wymieniona w § 1. nie może ulec podwyższeniu do końca grudnia 2019 r.
2.Obowiązuje cena ofertowa uzyskana w wyniku postępowania ofertowego Brutto
……………… za tonę węgla kamiennego w stanie suchym asortymentu groszek
energetyczny
3. Dostawca zobowiązany jest przy każdorazowym wystawieniu faktury do podania od
jakiego producenta nabył węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek
energetyczny.

4. Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę w sposób następujący:
Nabywca (podatnik): Powiat Grójecki
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec
NIP: 7972052212
Odbiorca (płatnik): Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Nowym Mieście nad Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego 9.
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
§ 4.
1. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury.
2. W przypadku, gdy Dostawca dopuszcza się zwłoki w realizacji zamówienia zobowiązany
jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień
zwłoki, co do którego nastąpiła zwłoka, przy czym dotyczy to również sytuacji, gdy zwłoka
nastąpiła w związku z dostarczeniem węgla o jakości niezgodnej z umową.
§5
1. Nabywca może odstąpić od umowy w wypadku stwierdzenia, że dostarczony węgiel nie
spełnia wymogów jakościowych określonych w umowie. Jakość węgla sprawdzana będzie
komisyjnie przez odbiorcę i dostawcę w chwili dostawy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej wyżej, Dostawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5% całego zamówienia.
§ 6.
1.Umowa może ulec zmianie jedynie na piśmie.
2.Nie dopuszcza się zmiany umowy niekorzystnej dla Nabywcy.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 8.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Za nabywcę:
(na podstawie pełnomocnictwa)

Dostawca:

