Kaczki Średnie 26.11.2020 roku
KG/271/02/20
Zapytanie ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zwraca się z prośba o przedłożenie
oferty cenowej na „Dostawę węgla kamiennego ”
1. Opis przedmiotu zamówienia :
2. Dostawa węgla eko - groszek w ilości 150 ton w transzach - uzgadnianych
każdorazowo z dostawcą.
3. W przypadkach wątpliwości dotyczących jakości dostarczonego opału Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania jakości węgla - Sprzedający na
żądanie Zamawiającego i w jego obecności będzie zobowiązany do pobrania 3
próbek węgla do „bezpiecznej torby” celem ewentualnego sprawdzenia parametrów
węgla. Torby po pobraniu na miejscu są parafowane przez obie strony. Dwie torby
otrzymuje Zamawiający, jedną Sprzedający. Zakup toreb leży po stronie Sprzedawcy
Opału. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony opał jest wadliwy lub
nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym, zostanie
on oddany do badania do najbliżej położonej od siedziby Zamawiającego,
upoważnionej do tego instytucji. W przypadku negatywnego wyniku badania
wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca na podstawie wystawionego
przez Zamawiającego dokumentu księgowego. Jednocześnie Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia nowego opału wolnego od wad w terminie 7
dni i zabrania wadliwego opału na własny koszt w ciągu 3 dni od daty wezwania
przez Zamawiającego.
4. Wymagane parametry węgla – Eko groszek:
Typ: 31.2.
Wartość opałowa: min. 26 MJ/kg
Granulacja: 5-31mm
Zawartość popiołu Ar: < 8 %
Zawartość siarki Str: 0,4 - 0,8 %
Zawartość wilgoci Str: < 10 %
Zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)
5. Oferent przedstawi odpowiednie certyfikaty na dostarczany węgiel , przy każdej
dostawie.
6. Jednorazowa dostawy nie mogą przekraczać 10 ton.
7. Oferenci dostarczą z ofertami zaparafowany projekt umowy załączony do zapytania
ofertowego.
8.
9.
10.
11.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji – od momentu podpisania umowy do 31.12.2021 roku.
Termin związania ofertą 30 dni.
Opis sposobu przygotowania oferty:

a. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu zawierającym co
najmniej informacje zawarte w zapytaniu.
b. Ofertę zaopatrzona w podpisy , pieczątki i datę sporządzenia należy dostarczyć
do ZSR CKP w Kaczkach Średnich w terminie do dnia 18.12.2020 roku do godziny
10.00. Oferty można składać na adres mailowy sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz uwzględnić wszystkie koszty
związane z wykonaniem w/w zamówienia.
d. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści
złożonych ofert.
e. Dodatkowych informacji udziela Wojciech Targowski Tel. 063 289 84 18

mgr Elżbieta Karwacka

Zał. Nr 1
…………………………………………
Pieczęć oferenta
Zamawiający
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Kaczki Średnie 62
62-700 Turek
Oferta dotycząca zapytania ofertowego na „Dostawę węgla kamiennego ”
Nazwa Oferenta

Dane Adresowe

Przedmiot zamówienia
Dostawa węgla kamiennego w ilościach 150
ton Eko groszek .
Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
do 18.12.2021 roku
Cena netto 1 tony Eko groszku
……………………………………..zł.
słownie
…………………………………………………………..
Cena brutto 1 tony Eko groszku
……………………………………..zł.
słownie
…………………………………………………………..
Cena netto 1 tony miału
……………………………………..zł.
słownie
…………………………………………………………..
Cena netto 1 tony miału
……………………………………..zł.
słownie

…………………………………………………………..
Cena brutto całości dostawy
Termin związania ofertą

30 dni
………………………….
Podpis
UMOWA KG/271/02/20

zawarta w Kaczkach Średnich , dnia …………………… roku pomiędzy :
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
62-700 Turek
Kaczki Średnie 62
reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Krzysztof Świerk – Dyrektor ZSR CKP
2.Iwona Świtalska – Główna księgowa ZSR CKP
zwanym dalej Zamawiającym,
a

reprezentowanym przez:
1. ………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o zamówienie publiczne na Dostawę węgla kamiennego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego, Strony oświadczają co następuje:

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa węgla kamiennego
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony jest szczegółowo w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy z dnia
18.12.2020 r, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień
01.01.2021 r

2. Dostawy będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną do dnia 31.12.2021 r.
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……….. zł
(słownie:…………………………………………..złote 00/100 ).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23 %.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………. każdorazowo po
dostawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającemu.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki
§5
1. W przypadkach wątpliwości dotyczących jakości dostarczonego opału Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania jakości węgla - Sprzedający na
żądanie Zamawiającego i w jego obecności będzie zobowiązany do pobrania 3
próbek węgla do „bezpiecznej torby” celem ewentualnego sprawdzenia
parametrów węgla. Torby po pobraniu na miejscu są parafowane przez obie strony.
Dwie torby otrzymuje Zamawiający, jedną Sprzedający. Zakup toreb leży po stronie
Sprzedawcy opału. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony opał jest
wadliwy lub nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w zapytaniu
ofertowym, zostanie on oddany do badania do najbliżej położonej od siedziby
Zamawiającego, upoważnionej do tego instytucji. W przypadku negatywnego wyniku
badania wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca na podstawie
wystawionego przez Zamawiającego dokumentu księgowego. Jednocześnie
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego opału wolnego od wad
w terminie 7 dni i zabrania wadliwego opału na własny koszt w ciągu 3 dni od daty
wezwania przez Zamawiającego.
2. Wymagane parametry węgla – Eko groszek:
Typ: 31.2.
Wartość opałowa: min. 26 MJ/kg
Granulacja: 5-31mm
Zawartość popiołu Ar: < 8 %
Zawartość siarki Str: 0,4 - 0,8 %
Zawartość wilgoci Str: < 10 %
Zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)
3. Oferent przedstawi odpowiednie certyfikaty na dostarczany węgiel przy każdej
dostawie.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nie dotrzymania określonych w
paragrafie 5 pkt. 1,2,3 parametrów i wymogów dostawy opału.
5. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym, postanowienia o karze umownej
nie mają zastosowania

§6
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§7
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającemu, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.).
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca

