Dobieszewo, dnia 18 września 2017 r.
Znak: SP.D. 271/1/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie
na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
ZAPRASZA
Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w II półroczu 2017r.

1.

Opis przygotowania propozycji cenowej:
1.1.Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2.Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego
propozycję oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn. Zakup i dostawa opału do
Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w II półroczu 2017r.”.
1.3.Cena podana w propozycji cenowej ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
1.4.Ma być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
1.5.Ma obejmować całość zamówienia.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup opału wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem
wymienionego poniżej, w następujących ilościach i o określonych parametrach:
a) Węgiel kamienny kostka gat. I w ilości 15 ton i kaloryczności min. 28.000 kJ/kg
b) Miał węglowy gat. I w ilości 15 ton i kaloryczności min. 22.000 kJ/kg i granulacji min. 6mm
c) Węgiel kamienny groszek gat. I w ilości 5 ton i kaloryczności min. 25.000 kJ/kg.
Opał dostarczany będzie do dwóch lokalizacji szkoły tj. Dobieszewo 22 (łącznie: 5 ton miału i 5
ton groszku) i Chwaliszewo 27 (łącznie 15 ton węgla kostki i 10 ton miału).

3.

Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. z
możliwością wydłużenia terminu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne oraz brak
możliwości składowania opału w dużych ilościach u Zamawiającego.

4.

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena – 100 %

5.

Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
5.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, uprawniające składającego propozycję do występowania
w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
złożenia propozycji (złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez składającego propozycję cenową z dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”).
5.2.Formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika nr 1.
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5.3.Oświadczenie składającego propozycję o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego – z wykorzystaniem załącznik nr 2.
5.4.Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 3.
6.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, tj. opał, załadunek, transport z siedziby wykonawcy do
zamawiającego (Dobieszewo 22 i Chwaliszewo 27) oraz rozładunek.
W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:
- wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez składającego propozycję na wykonanie przedmiotu umowy jest
obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega zmianom. Zamawiający wybierze
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. bł. Marii
Karłowskiej w Dobieszewie, Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia - sekretariat.
Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona składającemu propozycję nie otwarta.
Składający propozycję może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed upływem terminu jej składania.

8.

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 25 września 2017 r. do godz. 11.30
w siedzibie zamawiającego w Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie,
Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia - sekretariat.

9.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze składającymi propozycję cenowe są:
Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Edyta Siwiak – główny księgowy tel. 52/589-37-47

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca podpisze umowę w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w
Dobieszewie. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej.
Przygotował: Edyta Siwiak
Podpisał:
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie
mgr Antoni Kalka
Załączniki:
1. Formularz druku propozycji cenowej – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.
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Załącznik nr 1

…………………………………..

…………………………………

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

Tel. ……………………………..
Fax. …………………………….

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dobieszewie
Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w II półroczu 2017r.
1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
ilość Cena 1
Podatek Cena 1
Wartość
Wartość
Nazwa asortymentu
ton tony
VAT
tony
zamówienia zamówienia
netto
……..% brutto
netto
brutto
1

Węgiel kamienny kostka gat. 1
Kaloryczność min. 28.000 kJ/kg
Miał węglowy gat. 1
Kaloryczność min. 22.000 kJ/kg
Granulacja min. 6mm
Węgiel kamienny groszek gat. 1
Kaloryczność min. 25.000 kJ/kg

2

3

4

1×2

1×4

15
ton
15
ton
5
ton

RAZEM:
Wartość całości zamówienia przy uwzględnieniu ok. 35 ton opału
- wartość netto:……………………………………………………......zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
- podatek VAT…….%: ………………………………………………..zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
- wartość brutto:…………………………………………………….....zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
Opał dostarczany będzie do dwóch lokalizacji szkoły tj. Dobieszewo 22 (łącznie: 5 ton miału i 5
ton groszku) i Chwaliszewo 27 (łącznie 15 ton węgla kostki i 10 ton miału).
3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017r. z możliwością
wydłużenia terminu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne oraz brak możliwości
składowania opału w dużych ilościach u Zamawiającego.
4. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
5. Załącznikami do propozycji cenowej są dokumenty i załączniki wymienione w pkt 5 zaproszenia.
2.

………………………………………….
Pieczątka i podpis składającego ofertę
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
( zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy PZP)

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
( zgodnie z art. 24 ustawy PZP)

Data :.....................................................................................................................................
Nazwa wykonawcy:..............................................................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................................................
Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust 1 ustawy PZP spełniam niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa
zamówień publicznych.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art.
297 Kodeksu Karnego.

....................................................................................
Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

UMOWA
Zawarta w dniu ………….2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w
Dobieszewie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Antoniego Kalka,
2. Głównego Księgowego – Edytę Siwiak,
a
………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego w dniu ...........2017r. postępowania wybrano
Wykonawcę, któremu Zamawiający zleca do wykonania dostawę opału o parametrach:
a) węgiel kamienny kostka gat. I o parametrach: kaloryczność min. 28.000 kJ/kg,
b) miał węglowy gat. I o parametrach: kaloryczność min. 22.000 kJ/kg i granulacji min.
6 mm,
c) węgiel kamienny groszek gat. I o parametrach: kaloryczność min. 25.000 kJ/kg.
Opał dostarczany będzie do dwóch lokalizacji szkoły tj. Dobieszewo 22 (łącznie: 5 ton miału
i 5 ton groszku) i Chwaliszewo 27 (łącznie 15 ton węgla kostki i 10 ton miału).
2. Prognozowana przez Zamawiającego ilość opału to ok. 15 ton węgla kamiennego kostki, ok.
15 ton miału węglowego oraz ok. 5 ton węgla kamiennego groszku. Zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy, cena za :
a) 1 tonę węgla kamiennego kostki wynosi …………………..zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………złotych)
tj. 1 tona netto ……………….zł (słownie:………………………………………….)
plus należny podatek VAT.
b) 1 tonę miału węglowego wynosi ……………………..zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………złotych)
tj. 1 tona netto ……………….zł (słownie:………………………………………….)
plus należny podatek VAT.
c) 1 tonę węgla kamiennego groszku wynosi …………………..zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………złotych)
tj. 1 tona netto ……………….zł (słownie:………………………………………….)
plus należny podatek VAT.
3. Cała wartość zamówienia to ok. ……………………………………………………..zł brutto
( słownie: …………………………………………………...……………….....……. złotych).
4. Cena 1 tony opału zawiera cenę załadunku, rozładunku, transportu i jest stała przez cały
okres obowiązywania umowy.
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§2
Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku z
możliwością wydłużenia terminu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne oraz brak
możliwości składowania opału w dużych ilościach u Zamawiającego.
§3
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie partiami w III i IV kwartale 2017 roku na podstawie
pisemnego bądź telefonicznego zlecenia dostawy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenie dostawy w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Dostawy będą dokonywane na adres wskazany przez zamawiającego (Dobieszewo 22 lub
Chwaliszewo 27) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły tj. od godziny 8.00 do
godziny 13.00.
§5
1. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór dostawy opału i na podstawie potwierdzonego
protokołu Wykonawca wystawia fakturę VAT.
2. Faktura za opał będzie wystawiona na następujące dane:
Nabywca: Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, NIP 558 18 00 979
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie,
Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie dostawy przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od dania otrzymania faktury VAT.
4. W przypadku poddania opału kontroli zgodności z parametrami umowy, Zamawiający
zapłaci za dostawę tej badanej partii opału, po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczonego opału na koszt
Wykonawcy, o czym zawiadomi Wykonawcę.
2. W przypadku wątpliwości, co do jakości węgla, Zamawiający pobierze próbkę
z dostarczonej partii opału, celem wykonania analiz laboratoryjnych. W przypadku wyników
analiz
laboratoryjnych,
które
potwierdzą
niezgodność
parametrów
węgla
z parametrami określonymi w § 1 umowy, Zamawiający może żądać wymiany dostarczonej
partii opału na wolny od wad.
3. Wymiana opału na zgodny z § 1 umowy winna być dokona w ciągu 3 dni od zgłoszenia
niezgodności.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia
w przypadku 2-krotnego dostarczenia wadliwego opału.
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§8
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto
przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 3 umowy - za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie eksploatacji w
wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 3
umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia ich zgłoszenia;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości całego zamówienia brutto określonej w § 1 ust. 3 umowy.
2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych zgodnie z art.477 Kodeksu Cywilnego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………

……………………………

Zamawiający

Dostawca
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