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l Zespół Szkół w Damnicy
ul. Marii Konopnickiej 1

76-231 Damnica
tel/fax 59 8113021
e -mai l : sekr etańat@zsdamni c a. pl

Damnica dnia, 26.09.20I 6 r.

Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Zespołu Szkół w Damnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie

ceny na zakup ltony węgla kamiennego ,,Otzech" wraz z transportem i rońaduŃiem
do Zespołu Szkół w Damnicy. Przewiduje się dostawę węgla kamiennego Orzech w terminie

X2016 r. - XII 2016 r. ok. 40 ton, I - IY Z0I7 r. ok. 60 ton.

L Zamawiający
Zespół Szkół w Damnicy
ul. Marii Konopnickiej 1

76-23I Damnica
Tel/fax 59 8113021

NIP 839 ż8 56 041

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w sortymencie ,,orzech"

włącznej ilości ok. l00 ton do Zespołu Szkół w Damnicy.
2. SzczegóŁovly opis przedmiotu zamówienia:

a) węgiel kamienny ,rorzechl"
1. siarka - do I%o

Z,kaloryczność - 28-30 MJ/kg
3. popiół -max6Yo
4. granulacja-25 - 80 mm
5. wilgotność całkowita- do 8%o

3. Dostawa węgla odbywaó się będzie sukcesyvmie w okresie trwania umowy.
4. Wykonawcazobowiązany jest dostarczyć orazrozładowaó węgiel na kosź własny.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest jakości kopalni (producenta),

potwierdzaj ący parametry węgla.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowego pomiaru wagi

węgla dostarczonęgo przez Wykonawcę.
7. W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostaną one zbadane na zlecenie

ZarnańĄącego przez laboratorium firmy ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o., ul.

Koszalińska3d,76-200 Słupsk. 
j.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do
-zapottzebowania 

określonego w zapytaniu ofertowym w przypadku zaistnienia

okoliczności na które Zamawtający nię ma wpływu, np. waruŃi atmosferyczne.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.



III.Termin wykonania zamówienia
Termin wYkonania przedmiotu zamówięnia: 24 - 48 godzin od daty złożenia
zamówienia od Pńdziemika 2016 roku do kwietnia 2017 roku od poniedziałku do

t piątku w godz. 7:00-15:00
/

IV. Opis sposobu prrygotowania oferty
Oferent Powinien stworzyć ofertę na formularzuzńączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

- op atr zona pieczątkąfi rmową

- posiadać datę sporządzenia,

-zawierać adres lub siedzibę oferenta, nrtelefonu, nrNIP,
- podpisana czytelnie pruęz wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta Powinna byĆ przesłana lub dostarczona na adres: Zespół Szkół w Damnicy do

dnia 06.10 -2016 r. do godz.15:00 wIaz z zńączoną kserokopią wypisu z rejestru
Przedsiębiorców lub zaświadczenięm z ewidencji działalności gospodarczej,
wYstawionym w dacie nie wcześniej niZ sześć miesięcy przed datąńożenia oferty.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Damnicy
3. Oferty złożone po terminie nie będąrozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złożony ch ofert.

6. zapytanie ofertowe zamięszczono na stronie: www.zsdamnica.pl

VI. Ocena ofert
l.PtzY ocenie ofert Zarlawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

(w ramach każdego z pakietów):

a. CENA - WAGA 60%
puŃty za kryterium CENA zostanąprzyznane wg następującego wzoru;
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Maksymalna ilość punktów w kryterium - 60 pkt
b. WARToŚc opłł,owA _ WAGA 30%
Punkty zabyterium WARTOŚC OPAł,OWA zostanąprzyznane w skali od 0-100
pkt według poniższego zestawienia:
wartośó opałowa minimum Z7MJlkg - 0 pkt,
wartość opałowa minimum 28 MJlkg - 30 pkt," wartośó opałowa minimum ż9 KIkg- 70 pkt
wartość opałowa minimum 30 KJ/kg - l00 pkt
Minimalna wartość opałowa. oferowanego węgla winna wynosić minimum
28 MJ/kg.
PuŃty za kryterium WARTOŚC oPAŁoWA zostaną przyznanę wg
następującego wzoru:



Ilość uryskanych punktów w kryterium WARTOŚĆ OPłŁOWA =

I1ośó punktów za oferowanąwartość opałowąx WAGA 30 %
Maksymalna ilośó punltów w kryterium - 30 pkt
c. TERMIN DOSTAWY WAGA - 10 pkt
PuŃty za kryterium TERMIN DOSTAWY zostanąprzyznane w skali 0-100 pkt
termin realizacji powyżej 48 godzin - 0 pkt
termin realizacji odż5 godz. do 48 godzin- 50 pkt
termin realizacji do 24 godzin - 100 pkt
Ilość punktów za oferowany termin realizacji dostawy x WAGA 10%

Maksymalna ilość punktów w kryterium 10 pkt
2. Ocęna punktowa kryteriów zostanie dokonana z zaolłryIeniem do dwóch
miejscpoprzecinku,zgodniezzasadamizaokłryIania.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najlvyższąłączną
ilość punktów wynikająca ze zsumowania liczby punktów uzyskanych
w przyjętych kryteriach oceny ofert.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorrystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.

VIII. Dodatkowe informacj e

Osobami uprawnionymi do konta}:tów z wykonawcami są
Andrzej Kordylas - (0-59) 811-30-21 dyrektor

Mńgorzata Kuch - (0-59) 811-30-21 samodzielny referent, seh,retariŃ@zsdamnica.pl

IX.Załączniki
- wzór formularza ofertowego (zał. I)

-projektumowy (zń.2) '**i§Ł:i-3fii,il,,ś*'.' iJ Y L( E Y,T/_ŁIą
'"ill],:jl;,1'fl-?Hts§' ł/ł */ai,{j' ń, aytor


