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Krzywiń, dnia 26.11.2018 r. 
Znak sprawy: S.26.3.2018 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

pn. „Sukcesywna dostawa węgla  
do Zespołu Szkół w Krzywiniu w roku 2019” 

 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Zespół Szkół w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń 
Tel./faks: (65) 517-05-17 
www.zskrzywin.pl 
e-mail: sekretariat@zskrzywin.pl  
REGON: 411431360 
 

2. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018  
Poz. 1986). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. 

      
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:   

 
Zakup wraz z sukcesywną dostawą węgla własnym, bezpłatnym transportem Wykonawcy  
do kotłowni Zespołu Szkół w Krzywiniu w roku 2019 
w następujących ilościach:  
1) węgiel  sortyment orzech II w ilości około 105 ton  o następujących parametrach 

jakościowych (dane techniczne):  
- wartość opałowa min. 29000 kJ/kg;  
- zawartość popiołu: do 6%;  
- zawartość siarki: do 0,6%  

2) węgiel groszek (ekogroszek) - granulacja 5-25 mm w ilości około 75 ton o następujących 
parametrach jakościowych (dane techniczne):  
- typ 31 lub 31.1;  
- wartość opałowa min. 26000 kJ/kg;  
- zawartość popiołu:  do 6%; 
- zawartość siarki: do 0,6% ;  
- wilgotność do 10%). 

3.2. Dostarczony opał musi być suchy, jednorodny, nie może być mieszanką różnych typów 
i sortymentów, powinien być odpowiednio zabezpieczony przed nadmierną wilgotnością. 
Również w sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być 
zabezpieczony przed jego zamoczeniem. 

3.3. Miejsca dostawy: 
1) kotłownia - budynek A Krzywiń, ul. Strzelecka 13  

(węgiel groszek (ekogroszek) -  w ilości około 75 ton) 
2) kotłownia - budynek B Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34 

(węgiel orzech II – w ilości około 90 ton) 
3) kotłownia - budynek D Świniec 31  

(węgiel orzech II – w ilości około 15 ton) 
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3.4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obiektów objętych zamówieniem ze wskazaniem 
osób do odbioru opału w danym budynku. 

3.5. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, 
porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3.6. Sprawdzanie ilości nabytego węgla odbywać się będzie na koszt Wykonawcy 
na podstawie dokumentu dostawy oraz następować będzie w obecności upoważnionych  
przez dyrektora pracowników Zespołu Szkół w Krzywiniu.  

3.7. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć terminów jednorazowych dostaw. 
Ilość i częstotliwość składania zamówienia zależna będzie od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. 

3.8.  Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie złożonego przez Zamawiającego 
zamówienia w formie telefonicznej. Wykonawca na podstawie zamówienia dostarcza opał 
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. 

3.9. Opał dostarczany będzie do n/w odbiorców transportem Wykonawcy w godzinach 
7:00 – 15:00. W związku z określonymi warunkami magazynowymi oraz utrudnieniami 
dojazdowymi do poszczególnych budynków Zespołu Szkół w Krzywiniu (wąskie dojazdy, 
brak pola manewrowego dla dużych samochodów) wielkość jednorazowej dostawy partii 
węgla do jednego odbiorcy wynosi:  
1) kotłownia - budynek A  Krzywiń, ul. Strzelecka 13:   

- minimalna ilość 2 tony – maksymalna ilość 5 ton  
2) kotłownia - budynek B  Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34:   

- minimalna ilość 5 ton –  maksymalna ilość 12 ton  
3) kotłownia - budynek D  Świniec 31:   

- minimalna ilość 1tona – maksymalna ilość 3 tony. 
3.10. Każdy z Wykonawców powinien zapoznać się z warunkami dostaw do poszczególnych 

odbiorców. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej terenu 
dostaw. Wizji lokalnej dokonać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 
Inny termin wymaga uzgodnień z Zamawiającym. 

3.11. Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego,  
a określona ilość nie może – w razie mniejszych lub większych potrzeb – być podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość opału w okresie umownym nie jest możliwa  
do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków atmosferycznych, niezależnych 
od Zamawiającego. 

3.12. Zamawiający, biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, będzie rozliczał dostawy  
w oparciu o faktycznie dostarczony opał i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę  
w formularzu ofertowym. 

 
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  

 
5.  WYKAZ  DOKUMENTÓW  
 

5 1. Dokumenty wymagane w ofercie: 

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1); 
2) dokument potwierdzający parametry jakościowe węgla będącego przedmiotem dostawy, 

wystawiony nie później niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert:  
1) węgiel orzech II o następujących parametrach (dane techniczne):  

wartość opałowa min. 29000 kJ/kg; zawartość popiołu: do 6%;  
zawartość siarki: do 0,6%, 

2)  węgiel groszek (ekogroszek) - granulacja 5-25 mm  
o następujących parametrach (dane techniczne):  
typ 31 lub 31.1; wartość opałowa min. 26000 kJ/kg; zawartość popiołu:  do 6%;  
zawartość siarki: do 0,6% ; wilgotność do 10%)  

UWAGA!  
Powyższy dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
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6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.  
6.2. Ofertę należy sporządzić w  języku polskim, w formie pisemnej. 
6.3. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1).  
6.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.  
 6.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisujących ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym 
wypadku nie będą uwzględniane. 

6.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
6.7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania. 
6.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6.9. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie.  
6.10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: 

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, numer telefonu i faksu   

Oferta: „SUKCESYWNA  DOSTAWA WĘGLA 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWINIU W ROKU 2019” 

Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. do godz. 10:00” 
 
7. TERMIN  I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 
7.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

- drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13,  64-010 Krzywiń 
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Krzywiniu  

w terminie do dnia 06 grudnia 2018 r.  do godz. 9:30 (liczy się data wpływu, złożenia oferty 
u Zamawiającego). 

7.2. Osoba do kontaktu: Kazimiera Nowak  
Tel./faks 65 517 05 17 
w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  

 
8. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
8.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 grudnia 2018 r.  o godz. 10:00  

w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń  
(gabinet dyrektora). 

8.2. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

8.3. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiają- 
cego: www.zskrzywin.pl oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

8.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
Zamawiający podaje nazwy firmy oraz i adresy Wykonawców a także  informacje dotyczące 
ceny. 

 
9. OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

9.1. Wykonawca obliczy cenę w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) w następujący sposób: 
cena brutto - jest to cena netto z uwzględnieniem wartości podatku VAT. 

9.2. Ostateczna oferowana cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. 

9.3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia  
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z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu 
usługi i dostawy, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne 
składniki wpływające na ostateczną cenę.  

9.4. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady,  
że trzecia cyfra po przecinku równa i większa od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona,  
a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

9.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty.  

 

10. KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA 100% 
 

10.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów będących sumą punktów za cenę węgla orzech oraz punktów za cenę węgla 
ekogroszek. 

10.2. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. 
10.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagą: 
 

PUNKTY ZA CENĘ WĘGLA ORZECH 
(Cn:Cob) x 60 = ilość punktów 
Maksymalnie 60 pkt. 

 

PUNKTY ZA CENĘ WĘGLA EKOGROSZEK 
(Cn:Cob) x 40 = ilość punktów 
Maksymalnie 40  pkt 

 

 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt 
gdzie: 
Cn - cena najniższa spośród ofert, 
Cob - cena oferty badanej, 
60, 40 - wskaźnik stały, 
1%  = 1 pkt 

 
10.3. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.  

10.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,  
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

10.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż  zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

 
 
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
1. Formularz ofertowy  - załącznik nr 1; 
2. Wzór umowy  - załącznik nr 2. 

 

 

 
 


