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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. 
zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy zaprasza do składania ofert cenowych 
na zadanie pn. 

„Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy w sezonie  grzewczym 2016/2017”  

I.  ZAMAWIAJ ĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 
ul. Harcerska 1 
48-231 Lubrza 
e-mail: zgkim@lubrza.opole.pl 
 
II.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostaw ą opału do obiektów zarz ądzanych przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubr zy na terenie gminy Lubrza 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia Prognozowana ilość w T 

1 Węgiel orzech  (wart. opałowa min. 28000 KJ/kg, zawartość 
siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%) 

4 

2 Węgiel groszek  (wart. opałowa min. 28000 KJ/kg, 
zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%) 

50 

3 Flotokoncentrat  (wart. opałowa min. 21000 KJ/kg, 
zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 7%) 

52 

4 Miał w ęglowy  (wart. opałowa min. 22000 KJ/kg, zawartość 
siarki do 1,2 %, zawartość popiołu do 11%) 

4 

 
Ilość asortymentu, stanowiącego zakres przedmiotu zamówienia, ma charakter szacunkowy. 
Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo w miarę potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia – sezon grzewczy 2016/2017 od 15.10.2016 do 30.04.2017 
2. Wielkość każdej dostawy zgłaszane będzie przez Zamawiającego telefonicznie. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i rozładunku cząstkowych zamówień własnym 
transportem i na własny koszt w ciągu dwóch dni od zgłoszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru opału własnym transportem na własny koszt. 

IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do oferty „Formularzu 
Ofertowym” 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów. 

3. Ceny podane w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę są cenami stałymi i nie mogą być 
zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny brutto – 100%. 

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

1. Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz 
ofertowy – zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda aby wykonawca załączył obowiązkowo do oferty certyfikat 
jako ści w ęgla wystawiony na Wykonawc ę przez podmiot do tego uprawniony 

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w jednej z wybranych form: 
a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza w godzinach 07:00-15:00 
b) drogą pocztową na adres - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. 

Harcerska 1, 48-231 Lubrza 
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zgkim@lubrza.opole.pl 

2. Ostateczny termin składania ofert: 30.09.2016 r. do godz.10:00  
3. Termin otwarcia ofert: 30.09.2016 r. godz.10:15  
4. Oferty zaleca się składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Opał sezon grzewczy 2016/2017” 

IX. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy Ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Lubrzy 

X. WARUNKI ZAPŁATY 

1. Zapłata następować będzie na podstawie faktur częściowych za realizację poszczególnych   
zamówień. 

2.  Faktura Vat będzie wystawiana nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia prawidłowego wykonania 
dostawy. 

3. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty dostarczenia faktury Vat. 

 



X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta. 
2. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie nie podając przyczyny. 
3. Wykonawcą nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2004 r. poz. 177 z późń. Zm.) 
 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Umowa 
 


