
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                       Bierutów, dnia 25.07.2016r. 

im. Władysława Reymonta  

w Bierutowie  

56-420 Bierutów 

tel/fax 71 314 62 41 

e-mail: zspbierutow@wp.pl 

        

  

Zapytanie ofertowe 
 

               Dyrekcja Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta  

w Bierutowie  zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup 1 tony miału,                 

wraz  z dostawą i rozładunkiem. 

 
I. Zamawiający 

      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie  

      56-420 Bierutów 

      tel/fax 71 314 62 41 

       e-mail: zspbierutow@wp.pl 

NIP: 911-14-00-730 , REGON: 00115269 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 27 ton miału do Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie , wraz z dostawą i rozładunkiem 

(ładowność 27 ton). 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 wartość opałowa – min 27-28 MJ/kg 

 zawartość popiołu – do 6% 

 zawartość siarki – do 0,5% 

 granulacja – do 2,5 cm 

 wilgotność całkowita – do 7 % 

 inne: 

 partia dostawy – 27 ton 

 cena zakupu obejmuje koszt miału, koszt transportu i rozładunku miału. 

 kocioł o mocy 250 KW bez podajnika typu KWM-S firmy Walendowscy 

 certyfikat jakości. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Dostawa jednorazowa. 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 godziny od daty złożenia zamówienia  

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien stworzyć 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. 
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V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Bierutowie pl. Kościelny 2 lub e-malilem zspbireutow@wp.pl do dnia 09.08.2016r.do 

godz.12:00, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie 

wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2016r. o godzinie 12:30 w siedzibie Szkoły w 

Bierutowie pl. Kościelny 2 – kancelaria szkoły. 

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. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zasbierutow.pl 

 

VI. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena ofertowa 100% 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
Oferowani zostaną powiadomieni telefonicznie o rozpatrzeniu składanych ofert.  

  

 

VIII. Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udziela główny księgowy szkoły Małgorzata Pluta  

 nr telefonu: (071) 314-62-41 

 adres email: gmala@op.pl 

 

IX. Załączniki 

 wzór formularza ofertowego, 

 projekt umowy. 

Dyrektor Szkoły  
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Zał. nr 1. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
               / nazwa wykonawcy/  
 
……………………………………………………… 
                            / adres/  
 
……………………………………………………… 

NIP …………..REGON………… 
 tel……………….fax ………………… 

 

     

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na  „ dostawę  miału  do siedziby Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie pl. Kościelny 2 ” 

Składamy niniejszą ofertę: 

 

Oferujemy realizacje zadania za  

cenę:………………………………………..netto 

 

(słownie:………………………………………………………………………….) 

w tym  

VAT…………(słownie:…………………………………………………………..) 

 

cenę:………………………………………..brutto 

 

(słownie:………………………………………………………………………….) 

 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią   Zapytania Ofertowego udostępnioną 

przez zamawiającego i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

2. Oświadczamy, iż oferta ważna jest przez 30 dni od dnia upływu składania ofert. 

 

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym  

w zapytaniu ofertowym. 

 

4. Oświadczamy że, znajdujemy się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej  

zapewniającej wykonanie zamówienia  

 

5. Oświadczamy że, dostawę węgla eko-groszku zamierzamy wykonać sami, 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia a także dysponujemy osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym  oraz w miejscu i terminie  

określonym przez  Zamawiającego. 

 



7. Termin płatności faktury do 14 dni od daty  doręczenia  faktury  na wskazane konto 

bankowe .  

 

 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

 

1)…………………………… 

2)…………………………… 

3)………………………….. 

 

 

…………. dnia…………………..                                …………………………….. 
                                                                                        (Podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJEKT UMOWY  nr ZP…….. 

 

zawarta w dniu 2016-__-__ w Bierutowie pomiędzy: 

 

Dyrektorem Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie pl. Kościelny 2, NIP 911-14-00-

730  zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez : 

 

 Wojciecha Kobrynia                          - dyrektora szkoły 

przy kontrasygnacie   

Małgorzaty Pluty                                - głównego księgowego  

 

a ………………………. 

zwaną w treści umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez : 

 

 

o następującej treści :     

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  

na dostawę opału do budynków szkolnego przy ZSP w Bierutowie w roku 2016 

w maksymalnej ilości szacunkowej 27 ton. 
 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru w postaci opału o 

następujących właściwościach i asortymencie: 

 

O parametrach : 

1)   miał -  wartość opałowa - kaloryczność min. 27-28 MJ/kg, zawartość popiołu do 6%, 

zawartość siarki do  0,5 % , granulacja – do 2,5 cm, wilgotność do 7%;  

 

2. Wykonawca oświadcza że: /zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia:          ………………………………/* wykona całość zamówienia swoimi 

siłami i staraniem/* (* niepotrzebne skreślić ). 

 

§2 

 

1. Dostawy opału odbywać się będą transportem samochodowym na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w ilości 27 ton  stosownie do potrzeb Zamawiającego, do dnia 31.08.2016 zgodnie z 

lokalizacją określoną w SIWZ. 

2. Wielkość i termin wydawania partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji  

Zamawiającego telefonicznie, elektronicznie lub faksem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego 

najpóźniej w ciągu 3 dni od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.  

4. Dostawy samochodowe opału przed ich przyjęciem mogą być ważone wagą samochodową na 

koszt Zamawiającego. 

5. Odbiór dostaw odbywać się będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w 

dni robocze w godzinach 8.00-15.00. 

 



§3 

 

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie opału o parametrach określonych w §1 ust. 1 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia atestu 

jakościowego do danej partii dostarczonego opału wskazującego parametry opału żądane w 

SIWZ i niniejszej umowie. 

3. W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostaną one zbadane na zlecenie 

Zamawiającego przez laboratorium posiadające odpowiednie akredytacje na badanie paliw 

stałych. W przypadku wyniku badań laboratoryjnych potwierdzającego zaniżone parametry 

dostarczonego opału przez Wykonawcę w stosunku do parametrów opału żądanych w SIWZ i 

niniejszej umowie koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. 

4. Próbka zostanie pobrana komisyjnie w momencie dostawy. 

5. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. 

Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu 

pobrania próbek. 

6. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia: 

1) oznaczenie wilgoci (całkowitej, analitycznej, przemijającej)  

2) oznaczenie popiołu 

3) oznaczenie siarki 

4) oznaczenie ciepła spalania i wyliczenie wartości opałowej 

 

 

§4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar (opał), łącznie z transportem, 

zgodnie ze złożoną ofertą: 

1)   Muł -  27 t brutto  : zł …………………………………………………………………………… 

słownie : ……………………………………………………………………………………………..  

 w tym  ……….. %  podatek VAT  : zł. 

słownie : ……………………………………………………………………………………………. 

netto : zł ……………………………………………………………………………………………. 

słownie :  ……………………………………………………………………………………………. 

Wartość ogółem  

27  t x ........zł  /t  = …..zł  netto +  …….% VAT......... zł  = ...... zł brutto 

słownie :  …………………………………………………………………………………………… 

 

5) Wartość przedmiotu zamówienia ogółem brutto wynosi : ................. zł  

   słownie :  ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Ustalone w umowie  ceny opału są stałe i  nie ulegną zmianie w trakcie całego okresu  trwania 

umowy. 

 

 

§5 

 

1. Podstawą do zapłaty za opał będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po 

dostarczeniu opału do Zamawiającego, jeżeli będzie zachodziła konieczność sprawdzenia 

parametrów opału  jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu oryginałów wyników badań 

opisanych w §3. 



2. Za datę sprzedaży uznaje się datę przyjęcia całej dostawy opału przez Zamawiającego, zapłata 

nie może jednak nastąpić wcześniej niż po uzyskaniu wyników pomiarów jak w §3. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy   wskazany w fakturze w terminie 

14 dni od dnia otrzymania faktury VAT za dostawę przez Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

umowy na osobę trzecią. 

7. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy oraz kosztów badań laboratoryjnych w sytuacji przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy. 

 

§6 

 

1. W przypadku dostawy opału o parametrach niższych niż określone w §1 ust. 1 Zamawiający 

ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości różnicy ceny wskazanej w umowie, a ceny 

potwierdzonej przez akredytowane laboratorium wartością opałową w warunkach roboczych. 

2. Cenę opału ustala się wówczas według niższej klasy, traktując cenę wskazaną w umowie i 

ofertową klasę opałową jako podstawę do ustalenia cennika liniowego opału w zł/GJ i 

ustalenia w ten sposób niższej ceny opału: opał o wartości opałowej w przedziale 21 000 – 

21999 kJ/kg stanowi klasę „21”, a cena stanowi 21/22 ceny ustalonej w §4 ust.1 niniejszej 

umowy 

 

3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy wynikającego z dyspozycji 

Zamawiającego złożonej stosownie do § 2 ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

umowną w wysokości 1,5 % ceny brutto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za okres od dnia następującego po 

przewidzianym w dyspozycji terminie dostawy, do dnia wykonania dostawy w całości. 

 

4. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych dostarczonej partii opału oraz nie dokonania 

wymiany opału o niewłaściwej jakości na spełniający normy jakościowe wynikające z 

niniejszej umowy i SIWZ w terminie 3 dni od daty pisemnego złożenia reklamacji przez 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% ceny brutto dostawy 

wybrakowanej lub niespełniającej parametrów jakościowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

5. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 o więcej niż 7 dni, niezależnie od 

możliwości naliczenia kar umownych, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy bez ponoszenia kar i innych opłat. 

 

 

§7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy: 

a) Ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął dostaw, przerwał ich wykonywanie, opóźnia się z wykonaniem 

którejkolwiek dostawy zamówionej zgodnie z § 2 ust. 2 i 3, 

c) Choć jedna partia dostarczonego opału nie będzie spełniała warunków jakościowych, co 

zostanie potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, o którym  mowa w § 3. 

2. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 w 

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przypadkach wskazanych w ust. 1. 



 

§8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§9 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne kwestie sporne Strony będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


