
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

 
Zamawiający: Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 
48-100 Głubczyce, 
  

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn „Dostawa 
w sezonie grzewczym 2015/2016 węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny”  
obejmującego: 

Dostawę transportem dostawcy: 200Mg węgla kamiennego w sortymencie miał węglowy energetyczny kl. M II o 
parametrach:   
wartość opałowa –  nie niższa niż 26MJ/kg,  
zawartość siarki – do 0,8%,  
zawartość popiołu – max. 12%,   
Miejsce dostawy: kotłownia Głubczyce, ul. Sudecka 20. 
Terminy i wielkości jednorazowej dostawy ustalane będą przez uprawnioną osobę telefonicznie, z ustalonym z 
wykonawcą wyprzedzeniem. 
Zamawiający zastrzega sobie, że wielkości dostaw będą regulowane w zależności od warunków atmosferycznych w 
sezonie grzewczym 2015/2016. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu/zwiększeniu. 
Wymaga się, aby wielkość jednorazowej dostawy wahała się w granicach:  8-10 Mg. 
Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo ważenia dostarczonego opału. 
W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający do każdej 
dostawy będzie żądał świadectwa jakości lub innego wiarygodnego dokumentu  (zaświadczenia podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości) potwierdzającego, że dostarczony opał odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawionego przez 
kopalnie, z której jest dostarczony lub dokumentów pochodzących od dystrybutora, składnicy opału lub innego podmiotu 
prawnego, osoby fizycznej zajmującego się sprzedażą i dostawą przedmiotu zamówienia. 
W cenie jednostkowej i wartości całkowitej zamówienia należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym akcyzę, marżę i inne jeżeli występują po stronie dostawcy. 
Ceny jednostkowe będą stałe przez okres obowiązywania umowy. 
 (opis przedmiotu zamówienia) 

Oprócz ceny proszę również o podanie: 

– terminu wykonania zamówienia  -  od dnia zawarcia umowy do 16.05.2016r. (wymagany)  

– warunków płatności: min. w ciągu 21 dni od daty dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym jakość węgla, brak 
takiego dokumentu wstrzyma płatność, do czasu jego otrzymania  

– warunków gwarancji – gwarancją jakości węgla będzie dostarczony do każdej dostawy dokument jakości 
 (inne informacje ważne dla zamawiającego) 
 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.09.2015r. do godz. 12:00 
Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres: Głubczyckie TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, sekretariat z dopiskiem: 
OFERTA  DOSTAWA WĘGLA 2015/2016.     

 (adres zamawiającego) 
– za pośrednictwem faksu ==== lub 
 (nr faksu) 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej ==  
 (adres e-mail) 
 
Do oferty należy załączyć n/w wymagane dokumenty (brak wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty): 

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy 
zostały wykonane należycie – (co najmniej jedna dostawa na wartość brutto co najmniej 50 tys. zł.) Za 
dowód potwierdzający należyte wykonanie dostaw uznane będzie: poświadczenie, z tym że w odniesieniu 
do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 



wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa wyżej – wzór wykazu stanowi załącznik zapytania. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości  5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Warunkiem zawacia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w następujących formach:  

• pieniądzu,    
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.  

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: BZ WBK o/Głubczyce Nr 62 1090 2154 0000 0005 6000 7786 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy DOSTAWA WĘGLA ”. 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane.   
 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub 
podpisania umowy. 

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo. 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Zapotoczna tel 77 485 22 42 lub 77 485 2276 

 

 

 

  ...............................................................  
(podpis Prezesa lub osoby upoważnionej) 

 
 

Głubczyce, dnia 28.08.2015r. 


