
Zespół Szkół w Damnicy
ul. Marii Konopnickij 1

76-231 Damnica
tęllfax 59 811302l
e-mail : sekretańat@zsdamnica.pl

Zapytanie ofeńowe

Dyrekcja Zespołu Szkół w Damnicy z}^łtaca się zzapytaniem ofertowym o podanie ceny nazakllp
ltony węgla kamiennego ,,Orzech" wr:az z transportem i rozładunkiem do Zespołu Szkół w Damnicy.

Przewiduje się dostawę węgla kamiennego Orzech w terminie X 2018 r. - XII 2018 r. ok. 40 tOn,

I - ry 2019 r. ok. 60 ton.
l.Zamawiający

ZespóŁ Szkół w Damnicy
ul, Marii Konopnickiej 1

76-231 Damnica
TeVfax 59 8113021
NIP 839 28 56 04I
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w soĘmancie ,,orzech" w łącznej iloŚci

ok. 100 ton do Zespołu Szkół w Damnicy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

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

2. kalorycznośó -24-28 tys. kJlkg
3. popiół -maxIOoń
4. granulacja - 30 - 80 mm
5. wilgotrlośó całkowita - do 8 Yo

3. Dostawa węgla obywaó się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó orazrońadować węgiel na kosź własny.

5. Wykonawcazobowiązany jest dostarczyć atest jakości kopalni (producenta), potwierdzający
parametry węgla.

6, ZamawiĄący zastrzega sobie mozliwość dokonania wyrywkowego pomiaru wagi węgla

dostarczon ego przez Wykonawcę.

7.W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostanąone zbadanę na zlecenie Zamawiającego

ptzęzlaboratorium firmy ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o., ul. Koszalińska 3 d,76-200 SłuPsk

8. Zamawiający zasttzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do

zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym w przypadku zaistnienia okolicznoŚci na które

Zamawiąący nie ma wpĘwu, np. warunki atmosferyczne.

9, Zamavłiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.
10. Nie będą"biane pod.r*ugę oferty firm, które utraciĘ wiarygodnośÓprzez dostarczenie węgla

niezgodnego ze zfożoną ofertą.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówieni a:24 -48 godzin od daty złożeniazamówienia od

pńdziemika}}I8 roku do kwietnia 2019 roku od poniedziałku doliątku w godz.7:00-15:00.
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IV. Opis sposobu przygotowania oferĘ

Oferent powinien stworzyó ofertę na formularzuzałączonym do niniejszego zapytania,

Oferta powinna byó:
- op atrzona pieczątką fi rmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zańęraó adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIŁ

- podpisana czytelnie przęz wykonawcę,

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. oferta powinna byó przesłana lub dostafczona na adres: zespół szkół w Damnicy do dnia

11.10.2018 r. do godz.15:00 wraz z rią"roną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub

zaświadczęnięm zewidencji działalności gospod'arczej, w}stawiony* w dacie nie wczeŚniej ńŻ szeŚĆ

miesięcy przed datąńożenia ofeĘ,

2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Damnicy

3. Oferfy ńożonę po terminie nie będą rozpatrywane,

4. oferent może przedupływem terminu składania ofert zmienió lub wycofać swoją ofertę,

5. W toku badania i oceny ofertZama.wiający może żądaćod oferentów wyjaŚnieidotYczącYch treŚci

zŁożonych ofert.

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

VI. Ocena ofert

I.Przy ocenie ofęrtZamavłiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w ramach kńdego z

pakietów):
a. CENA - 60%
PuŃty za kryterium CENA zostanąprzyznane wg_następulącego wzoru:

..nu (b*tto j najńzsza: cena (brutto) ocenianej ofeĘ x 60

Maksymalna ilość punktów kryterium - 60 pkt

b, WARToŚc opłł.owA - 30 %
puŃty za kryteriu"ińłiuoSĆ opAŁoWA zostanąprzlznanęw skali od 0 - 100 Pkt wg Poniższego

zestawienia:
wartość opałowa minimum 23 Mlkg- 0 pkt,

wartość opałowa minimum Z4MJkg- 70 pkt

wartość opałowaminimum 25 -28 MJ/kg _]0!JŁ_ ^_
Ilość uzyskanych punktów w kryterium WARTOSC OPAŁOWA =

I1ośó punktów zaof..o**ą wartośó opałową x,30oń

Maksymalna ilośó punktów w kryterium - 30 pkt

c. TERMIN DOSTAV/Y - 10 pkt

termin realizacjipowyżej 48 godzin - 0 pkt

termin rcalizĄi od25 godzin do 48 godzin- 50 pkt

termin realizacji do24 godzin - 100 pkt

I1ość punkt ów zaoferowany tęrmin reaIizacji dostawy x |0 %o

Maksymalna ilośó punktów w kryterium 10 pkt

ż. ocęnapunktowa kryteriów zostanie dokonana zzaowąg\eniem do dwóch miejsc po przeciŃu,

zgodnie z zasadami zaokcąglania,

3, zanąkorzystniejszą zostanie vznanaoferta, która uzyskanajvłyższąłącztląilośó puŃtów

uzyskanych w przyjęĘch kryteriach oceny ofert,



VII. Informacj e dotyczące wyboru najkorzystniej szej oferĘ

o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich ofęrentów.

VIII. Dodatkowe informacje

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Andrzej Kordylas - (0-59) 811-30-21 dyrektor
MńgońataKuch _ (b-sg) 811-30_21 samodzielny referent, sekretariat@zsdamnica.pl

|X.Załączniki
wzór formularza ofertowego (zń. 1)

projekt umowy (zń.2)
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