
 

Wydrzno, dnia 5 stycznia 2023 r. 

 

…………………………………………………………………… 

                                 (nazwa zamawiającego) 
 

 

Nr sprawy: 1/2023 
 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy do którego kierowane jest zaproszenie) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 
 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
 

„Dostawa węgla kamiennego energetycznego typu ekogroszek  

w ilości  29 ton do celów grzewczych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie  

i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie” 

 

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*) 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego energetycznego typu 

ekogroszek w ilości 29 ton do celów grzewczych budynku Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 

1 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2  

w Wydrznie (CPV 09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla). 

1.2 Wymagane parametry: 

− zawartość popiołu – max 8% 

− zawartość siarki – max – 0,6% 

− kaloryczność (wartość  opałowa) – min 24 MJ/kg 

− granulacja – od 8 do 25 mm 

− wilgotność – do 10% 

1.3 Dostawa węgla kamiennego energetycznego typu ekogroszek nastąpi po złożeniu 

zamówienia telefonicznego przez Zamawiającego na numer wskazany przez Wykonawcę 

w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do składania zamówień w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r. na łączną 

ilość ekogroszku określoną w ppkt 1.1. 

1.4 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem  na własny koszt i na własne ryzyko według ceny podanej w formularzu 

ofertowym.  

1.5 Węgiel kamienny energetyczny typu ekogroszek dostarczony może być tylko wraz  

z certyfikatem jakości opału, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczany lub 

dokument ten może pochodzić (być przekazany) od dystrybutora, składnicy opału lub  

od innego podmiotu prawnego czy osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą 

surowców będących przedmiotem zamówienia.  

1.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakości zakupionego 

ekogroszku poprzez pobór próby do badania. Kontrola może zostać przeprowadzona  



w trakcie realizacji dostaw bez ograniczeń co do terminu poprzez zlecenie 

przeprowadzenia badań jakościowych wyspecjalizowanej placówce.  

1.7 W sytuacji gdy wynik badania, o którym mowa w ppkt 1.6, potwierdzi spełnienie 

parametrów określonych w ppkt 1.2, koszty badania ponosi Zamawiający, zaś w sytuacji 

gdy choć jeden z tych parametrów jest niezgodny, koszty badań ponosi Wykonawca na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  

1.8 W przypadku dostarczenia towaru nie odpowiadającego określonym parametrom, lub 

towaru wadliwego, Wykonawca natychmiast dokona wymiany towaru wadliwego  

na towar wolny od wad i spełniający wymagane parametry na własny koszt.  
 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r.  

(dostawa węgla nastąpi w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznie; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia w okresie od dnia podpisania 

umowy do 30.04.2023 r. w łącznej ilości 29 ton). 

 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście  

w siedzibie zamawiającego – Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, tel. 56 468 93 07 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Beata Bukowska – straszy 

referent. 

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy:  

1) dysponują taborem transportowym zdolnym do jednorazowej dostawy do 10 ton węgla 

kamiennego energetycznego typu ekogroszek,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawiają pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 

4) oświadczyli, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835)[1]. 

 

5. Zawartość oferty: 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

− formularz oferty wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,  

− zaakceptowana treść projektu umowy wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. 

Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą/e  

Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną/e  do reprezentowania Wykonawcy. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

6.1. W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, Wykonawca 

zobowiązany jest do podania ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia. Cenę 

ofertową należy przedstawić w PLN jako cenę: netto, podatek VAT, brutto (cena winna 

być wyrażona cyfrą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

6.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 931, z późn.zm.).  

 



7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

-  cena - 100 % 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w % 
 

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 
 

                                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = …............................................................................... x 100  

                                               Cena brutto oferty badanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska 

taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

8.   Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym 

druku  „Formularz ofertowy”. 

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 stycznia 2023 r.  

do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, osobiście  

w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl.  

8.2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy 

bez otwierania. 

8.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

 

11.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

11.1. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom wg. kryterium - jak w pkt. 7. 

11.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę  

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego  

zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

11.3. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo udzielania zamówienia Wykonawcy, który złożył następną  

w kolejności najkorzystniejszą ofertę.  
 

mailto:sekretariat@copow-wydrzno.pl


 

UWAGI KOŃCOWE: 

Po zrealizowaniu każdorazowej dostawy wynikającej z niniejszego zapytania ofertowego, 

Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z terminem płatności 14 dni  

z uwzględnieniem następujących danych:   

 

NABYWCA:  

Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-24-10-290 
 

ODBIORCA:  

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Wydrzno 13/1,  

86-320 Łasin 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” 

2. Projekt umowy 

 

 

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

(podpis zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w  wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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