RIK:272.7.2022.DR

Widawa, dn. 17.08.2022 r.

...
…
…

Zapytanie ofertowe
Na podstawie § 5 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest
mniejsza
od
kwoty
130 000,00
złotych,
wprowadzonego
zarządzeniem
nr 162/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 30.12.2020r. w związku z realizacją zadania pn.
„Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego do budynku komunalnego będącego własnością
Gminy Widawa na zabezpieczenie sezonu grzewczego 2022/2023 r.”.

1.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98 – 170 Widawa
NIP 831 – 15 – 69 – 344
REGON 730934571
Tel. 43 672 10 34 wew. 32
Fax. 43 672 11 52
e-mail poczta@widawa.pl

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą węgla kamiennego do
budynku komunalnego (byłego przedszkola w m. Chociw) w ilości 25 ton, będącego
własnością Gminy Widawa, na zabezpieczenie sezonu grzewczego 2022/2023 r.:
1) Węgiel kamienny w ilości 25 ton o następujących parametrach (lub równoważnych):

3.

a)

kaloryczność: co najmniej 28.000 MJ/kg;

b)

zawartość siarki: do 1,2%;

c)

zawartość popiołu: do 6%;

d)

sortyment – kostka;

e)

granulacja węgla - od 63 mm do 250 mm;

f)

gatunek – I.

ZAPOTRZEBOWANIE

Zapotrzebowanie ilościowe na w/w opał w pkt. 2 stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-)
zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego,

zastrzega on sobie prawo do zmiany ilości w/w opału, w szczególności jego ograniczenia o nie
więcej niż 30% oraz możliwość zwiększenia zamówienia o 30%:
a)

w przypadku niewykorzystania w okresie trwania umowy ilości opału określonego
w pkt. 2 wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

b)

opał będzie dostarczany transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do wyżej wymienionego budynku. Dostarczony opał ma być
suchy, bądź nieoblodzony (w okresie zimy). W sytuacji wystąpienia odpadów
podczas transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.

c)

opał będzie dostarczony sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy zaś ilość
i częstotliwość zamówienia zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

d)

termin oraz wielkość dostaw uzgadniana będzie telefonicznie lub drogą
elektroniczną (e-mail).

e)

Wykonawca realizował będzie dostawę w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia od
daty zgłoszenia zamówienia.

4.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Od podpisania umowy do 30 kwietnia 2023 r. (przedmiot zamówienia dostarczany
wg. zapotrzebowania zgłaszanego z wyprzedzeniem 1 dniowym).
KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

5.

Cena – 100%
TERMIN SKŁADANIA OFERT

6.

Termin
składania
ofert
(opisanej
„Zakup
z
dostawą
węgla
kamiennego
do budynku komunalnego będącego własnością Gminy Widawa oraz budynku Urzędu Gminy
Widawa na zabezpieczenie sezonu grzewczego 2022/2023 r.” upływa w dniu 24.08.2022 r.,
o godzinie 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2022 r. o godzinie 14:30, ofert należy składać:
drogą pocztową, elektroniczną na adres poczta@widawa.pl w siedzibie Zamawiającego sekretariat.
Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Informacji wyżej opisanego zapytania udziela Pani Danuta Radzioch w godzinach pracy
urzędu, tel. 43 672 10 34 wew.43.
Oferta powinna zawierać:

7.
1)
2)

dane Wykonawcy,
cenę brutto.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

8.
1)
2)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki określone przez
Zamawiającego oraz przedstawiająca najniższą cenę brutto.

3)
4)
5)
6)

O wybraniu oferty i terminie podpisania umowy Wykonawca poinformowany zostanie
telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania
przyczyny.
Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia oferty, złożenia wyjaśnień
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie.

Otrzymują:
1. …
2. a/a

