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Zapytanie ofertowe - opał na 2021

W  załączniku zapytanie ofertowe na dostawę opału w 2021

 

 

 

                      

   

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Zapraszamy do złożenia oferty na Zakup i dostawę  opału dla Zespołu Szkół w Paczkowie

 w ilości : ekogroszek - 40 ton, węgiel kamienny  orzech - 70 ton na 2021 rok”

Wartość zamówienia – poniżej 30.000 euro.

Zamawiający:

Zespół Szkół w Paczkowie

ul. Kołłątaja 9

48-370 Paczków

tel./ fax 774316440

e-mail : zspaczkow@gmail.com

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa opału w ilości: ekogroszek - 40 ton do sali gimnastycznej ul. Spacerowa 2, 48-370 Paczków;węgiel
Orzech - 70 ton do szkoły ul. Kołłątaja 9, 48-370 Paczków.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć opał i wrzucić go do piwnic w  budynku szkoły i sali gimnastycznej.

 Dostawy opału winny być realizowanesukcesywnie,  partiami, w ilościach  określonych  każdorazowo przez
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Zamawiającego

 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z transportem opału i wrzuceniem do piwnic.

 Dostawca winien dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia o następujących parametrach
jakościowych:

Ekogroszek: wartość opałowa min.24,00MJ/kg , popiół max 1-3% , zawartość części lotnych max 10,00,
granulacja 10-25mm

Węgiel kamienny  orzech: wartość opałowa min 22,00  MJ/kg, siarka do 0.6%, popiół max 12

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw opału ze względu na
okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego (np.: zmiana
dotycząca sposobu ogrzewania, nieprzewidziane warunki atmosferyczne, podtrzymanie zdalnej edukacji, itp.)

 

2.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1) Ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego  lub   w sekretariacie Zespołu Szkół w
Paczkowie

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym do niniejszego zapytania  formularzu

     Oferta powinna być:

-opatrzona pieczątką firmową,

-posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr  NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego  oraz napis:    Oferta na opał 2021 r..

 

3. Termin wykonania:  od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

1) Dostawy opału winny być realizowane  w przeciągu 1  dnia od daty złożenia zamówienia, w przypadku
wystąpienia konieczności zakupu, na podstawie pisemnych lub telefonicznych wezwań Zamawiającego.

4. Warunki  płatności: przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny propozycji cenowej:

1)  W cenę propozycji należy wliczyć wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia.

2)  Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i
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nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

1)      Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 14.00w zaklejonej
kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół w Paczkowie, 

      ul. Kołłątaja 9, 48-370 Paczków .

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem jej
upływu.

3)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4)Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.

 

 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Martyna Nakonieczny Dyrektor– tel. 77/4316440. 579 470 621

 

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1) Po otrzymaniu powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca winien podpisać umowę.

2) Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowe

Załączniki

                          Znak  sprawy ZO/01/2020Paczków,  z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

 


