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...............................................................                                       Pałecznica dnia  18.09.2020 r.   

              pieczęć zamawiającego 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy 

ul. św. Jakuba 11 

32-109 Pałecznica 

tel. 41 38 48 234 

 

działając w oparciu o przepis art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień 

publicznych, zaprasza do złożenia oferty. 

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego do  miejsca zamieszkania 

podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć węgiel kamienny o parametrach: 
- wartość opałowa – 25 000 – 28 000 kJ/kg, 

- wielkość ziaren - 25 – 80 mm 
- zawartość popiołu do 10% 
- wilgotność mniejsza niż 9%  
- zawartość miału do 10% 

- zawartość siarki  - 1% - 1,2% 

-  bez zawartości innych zanieczyszczeń 

 
Szacunkowa ilość zakupu węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznych 

GOPS Pałecznicy na okres grzewczy 2020/2021 wyniesie około 10 ton. Liczba ta może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb związanych ze zmianą ilości osób 

objętych pomocą, zmiany te nie powodują zmiany ceny za 1 tonę węgla. 

 
2. Współpraca z Wykonawcą opierać się będzie na dostawach zamówionego opału do miejsca 

zamieszkania osób wskazanych przez Zamawiającego. Terminy oraz ilości zamówienia będą 
uzgadniane z Wykonawcą w formie pisemnego wykazu osób, którym decyzją administracyjną 
przyznano świadczenie w postaci węgla. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 

zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. Ze 

względu na specyfikę działalności ośrodka, zdarzają się sytuacje, iż dostawa przedmiotu 



  

 

zamówienia konieczna jest w dniu złożenia powiadomienia, co należy  uwzględnić przy 

składaniu oferty.  

 
3.Płatność za wykonanie usługi nastąpi przelewem w terminie 7 dni na konto wykonawcy na 

podstawie prawidłowo złożonej faktury.  

 

KOD CPV: 

09111100-1 - Węgiel (minerał) 
 

Okres realizacji zamówienia: 
 

Zamówienia realizowane będą w okresie grzewczym 2020/2021. 

 

Sposób przygotowania oferty: 
 

Ofertę należy sporządzić na druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, napisaną pismem maszynowym, komputerowym 

lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna być 
podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli. Ofertę należy umieścić   
w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym adresem zamawiającego oraz napisem 

„Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla kamiennego” 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub przesłać pocztą. 
 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca poda cenę (brutto) za 1 tonę węgla, a następnie pomnoży przez liczbę ton 

otrzymując cenę oferty brutto. 

2. W cenie, o której mowa w ust. 1, należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) 

według obowiązujących stawek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług.  

3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia w tym transport węgla. Cena oferty powinna uwzględniać 
ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem równym cenie oferty i nie ulegnie zmianie w okresie wykonywania 

umowy. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:  
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica do dnia 02.10.2020. r.  do godz. 12.00. 

 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

                                         

 
 



  

 

Kryteria oceny ofert, waga oraz sposób oceny ofert 
 

kryterium waga 
cena oferty 

 

100% 

 

Ta spośród ofert, która będzie posiadała najniższą cenę, będzie ofertą najkorzystniejszą. 
 

Zamawiający informuje, że:  
 
1. Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listownie o wyniku 

postępowania. 

 

2. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pałecznicy Pani Iwona Perkowska (tel. 41 38 48 234). 

 

 

 

 

 

                  p.o. Kierownik 

     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

            (-) mgr Iwona Perkowska 

              

.................................................................... 

                                                                    podpis osoby prowadzącej sprawę    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 Załącznik nr 1  

 

 

 

 

 

pieczęć oferenta                                                                                    dnia......................... 

 

 

 

                                                          OFERTA 
 
Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy 

ul. św. Jakuba 11 

32-109 Pałecznica 

Tel. 041 38 48 234 

 

Oferent: 

………………………………………. 

 

……………………………………….  
 

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia  na: 

 

Zakup i dostawa węgla kamiennego 
 

składam ofertę  następującej treści (zgodnie z formularzem cenowym załącznik 1): 

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

poz. 1 cena jednostkowa brutto 1 tony węgla   ......................................zł 

 

Cena oferty brutto = poz. 1 x 10 =    ......................................zł 

 

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

 

w tym podatek VAT                                                      ……….………..............zł. 

 

 

Przyjmuje do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki.  

 

      

 

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

podpis osoby upoważnionej 
 

 


