
 

 

 

Żnin, dn. 06.09.2016 r. 

DT/ 2885 /2016 

 

                                                                                           

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY. 

 

W związku z wdrożeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 10.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Uchwały Nr 1/2015 Prezesa Zarządu „PGM” sp. z o. o. w Żninie 

z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: organizacji i nadzoru udzielenia zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza 10.000 euro, zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. 

„Zakup i dostawa opału (węgiel kamienny -orzech, ekogroszek)” 

 

 

W załączniku: 

1. Wytyczne do rozeznania cenowego. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Wzór umowy. 

 

 

 

Prowadząca sprawę: 

Monika Woźniak-Majewicz 

Tel. 52 302 04 07 

adres e-mail: m.wozniak-majewicz@pukznin.pl 

 

 

 

 



 

 

Żnin, dn. 06.09.2016 r. 

DT/ 2885 /2016 

Wytyczne do rozeznania cenowego 

I. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin, NIP 562-000-28-

75 REGON 090185720, na podstawie Uchwały Nr 1/2015 Prezesa Zarządu „PGM” sp. z o. o. 

w Żninie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji i nadzoru udzielenia zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza 10.000 euro, zwraca się z rozeznaniem cenowym 

na zadanie:  „Zakup i dostawa  opału (węgiel kamienny - orzech, ekogroszek)” 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017 

w  zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

1.Ekogroszek – kaloryczność min 28.000 kJ/kg 

Szacowana ilość zamówienia - 45 ton . 

2.Węgiel kamienny (orzech) – kaloryczność min 29.000 kJ/kg 

Szacowana ilość zamówienia – 15 ton 

III. Termin realizacji zamówienia: sezon grzewczy 2016/2017. 

Termin dostawy poszczególnych partii opału nie może być dłuższy niż 2 dni kalendarzowe od 

daty zgłoszenia telefonicznego. 

IV. Wymagane dokumenty dotyczące Wykonawcy: 

Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz atest jakości węgla. 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty sporządzonej na formularzu oferty 

w  wyznaczonym terminie wraz z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 

lub KRS w siedzibie Zamawiającego- sekretariat Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (np. zaoferowanie ceny za ekogroszek, 

przy nie składaniu oferty na część drugą – węgiel). 

VI. Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty: 

- ofertę należy złożyć wg załączonego formularzu oferty 

- oferta powinna zawierać oferowaną przez Wykonawcę cenę netto i brutto (w tym wysokość 

podatku VAT ) wraz z naliczoną akcyzą 

- cena oferowana jest wiążąca – ostateczna 



 

 

 

VII. Kryterium oceny oferty: 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium zaproponowanej ceny 

brutto, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego – sekretariat Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Żninie ul. Mickiewicza 22 w terminie do 15.09.2016 r. do godz. 1000. Oferta 

powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna 

być zaadresowana na: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie oraz 

oznakowana w sposób następujący: „Zakup i dostawa opału”. 

IX. Otwarcie oferty i jej rozstrzygnięcie: 

Otwarcie odbędzie się 15.09.2016 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie 

o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie www.pukznin.pl  

Zawarcie umowy nastąpi 10 dni po ogłoszeniu wyboru Wykonawcy. 

X. Podstawa rozliczenia: 

Podstawą rozliczenia będzie stanowić cena jednostkowa za jedną tonę opału, zaoferowaną 

przez Wykonawcę. Podane zapotrzebowanie stanowi ilość szacowaną i może ulec zmianie w 

zależności od warunków atmosferycznych. 

XI. Termin płatności faktury – 30 dni od daty wpływu do zamawiającego. 

XII. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości dostarczonego opału Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zbadania próbki dostarczonego opału. Koszt wykonania badania 

pokrywa Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ważenia kontrolnego 

zgodności  opału ze złożonym telefonicznie zamówieniem. 

XIII. Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie zawarta umowa zawierająca szczegółowe 

uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. 

 

Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

Prowadząca sprawę: 

Monika Woźniak-Majewicz 

Tel. 52 302 04 07 

Adres e-mail: m.wozniak-majewicz@pukznin.pl 

http://www.pukznin.pl/

