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Rejowiec Fabryczny 02.12.2008r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę węgla do obiektu Zespołu Szkół
w Lisznie Gmina Rejowiec Fabryczny

1) Zamawiający: Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 22-170 Rejowiec Fabryczny ,ul.
Lubelska 16,e-mail:rada@ug.rejowiec.pl
2) Tryb zamówienia :zapytanie o cenę /art.69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych Dz.U z 2006r Nr 164 poz. 1163,z późn. zm. /
3) Opis przedmiotu zamówienia ;dostawa węgla kamiennego -orzech śląskiego
do obiektu Zespołu Szkół w Lisznie Gmina Rejowiec Fabryczny
4) Termin realizacji sezon grzewczy 2008/2009
5) W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22
ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte
w SIWZ.
6) Kryteria oceny ofert: cena –100%
7) Miejsce i termin składania ofert: :sekretariat Urzędu Gminy Rejowiec
Fabryczny do dnia 10.12.2008r do godz. 10,00
Otwarcie ofert w dniu 10.12.2008r o godz. 10.00
8) Termin związania z ofertą : 30 dni od dnia 10.01.2009r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na zadanie pn :
„Dostawa węgla do obiektu Zespołu Szkół w Lisznie
Gmina Rejowiec Fabryczny”
1.Zamawiający
Gmina Rejowiec Fabryczny, reprezentowana przez Wójta Gminy Rejowiec
Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny,ul. Lubelska 16 ,
tel. (082) 5664 227,fax. 5663 103,e-mail: rada@ug.rejowiec.pl
2.Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie o cenę, w rozumieniu art.69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr. 164, poz.1163 z późn.
zm.),zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą,
przepisy ustawy –Kodeks cywilny.
3.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.
„Dostawa węgla śląskiego do obiektu Zespołu Szkól w Lisznie Gmina Rejowiec
Fabryczny”
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Dostawę węgla śląskiego sortyment klasy orzech o parametrach
-wartość opałowa
- zawartość popiołu
- zawartość siarki

min 27000 KJ/Kg
max 5%
max 0,5 %

dostawy będą obejmowały ilości :
- Zespół Szkół w Lisznie , 22-171 Kanie ,Liszno 52
NIP 563-21-46-189

100 t

4.Opis części zamówienia :zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
5.Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt.7 ustawy.
6.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe- zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia:
Dostawy powinny być realizowane w celu zabezpieczenia sezonu grzewczego
2008/2009. Rozpoczęcie dostaw w miesiącu grudniu 2008r. Średnie dostawy
miesięczne ok. 20 t . Dostawy powinny być realizowane przez dostawcę aby nie
występowały zakłócenia /przerwy w ogrzewaniu obiektów /.
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8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują odpowiednimi środkami transportu i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (art.24. ust.1 i 2 ustawy) ,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej oferty
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
3)potwierdzone referencje od różnych zamawiających min. 3 szt na dostawy o
podobnym charakterze .
4)oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków do właściwego Urzędu
Skarbowego
5)oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne dla właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
6)oświadczenie o nie karalności w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8
„ustawy”,
7)oświadczenie o zdolności kredytowej lub o posiadanych środkach
finansowych,
10.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Dostawcy mogą się porozumiewać z zamawiającym telefonicznie nr tel 082
5664 227 .Przekazywanie oświadczeń i dokumentów należy dokonywać w
formie pisemnej bądź faxem (0 82 5663 103) potwierdzonym niezwłocznie na
piśmie.
11.Osoby uprawnione do porozumiewania się z dostawcami:
Pani Barbara Łusiak, Pan Stanisław Mędrak,
12.Termin związania z ofertą:
Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
13.Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszystkie
wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym ,zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami

-3ustawowymi .Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu, umieszczoną w dwóch zamkniętych
kopertach tj. zewnętrznej, z opisem czego dotyczy- bez podawania nazwy
oferenta i wewnętrznej z opisem, czego dotyczy oraz pełną nazwą, a także
adresem oferenta.
14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2008 roku do godz.10.00 w pok. Nr 3.
(sekretariat).Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez
otwierania , po upływie terminu wniesienia protestu. Otwarcie ofert nastąpi dnia
10.12.2008r. o godz. 10.00 w pok. Nr.8
15.Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową /za 1 tonę/ wraz z transportem
/c.netto i brutto/.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
10.00

Sposób punktowania
Ilość punktów= cena najniższa zaproponowana w
ofertach/cena badanej oferty x 10

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia .Zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania z ofertą.
18.Wzór umowy
Stanowi załącznik Nr.2 do niniejszej SIWZ
19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących dostawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego określonych w „ustawie” zasad udzielania zamówień,
przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 180-183 oraz odwołania zgodnie
z art. 184-193 ustawy, o której mowa wyżej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają
zastosowanie przepisy „ustawy”.

Rejowiec Fabryczny dn.22.grudnia 2008r.

ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy Zdzisław Krupa

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny ,22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska
16
1. Składamy ofertę na dostawę węgla do obiektów komunalnych na terenie
Gminy Rejowiec Fabryczny podanych w SIWZ.
2. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania zakresu
dostawy będącego przedmiotem przetargu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia ,dobrą praktyką handlową, wiedzą techniczną ,obowiązującymi
przepisami oraz normami i należytą starannością:
Za cenę jednostkową /netto/ ,brutto ........zł za jedną tonę ,podana cena zawiera podatek Vat
i koszty transportu.
3. Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia węgla-bankowym poleceniem
przelewu.
4. Węgiel będzie dostarczany sukcesywnie po uprzednim 3 –dniowym
zgłoszeniu zapotrzebowania .

Załącznik do SIWZ
UMOWA Nr …./2008
/projekt/
Zawarta w dniu …….12.2008r. pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska
16 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Zdzisława Krupę
Wójta Gminy
przy kontrasygnacie:
2. Marianny Jarmoszczuk Skarbnika Gminy
a:
firmą: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
§1
1. Na podstawie przetargu w trybie „zapytania o cenę” odbytego w dniu
10.12.2008r /data rozstrzygnięcia ….10.2008r./
„Zamawiający” zleca a „Dostawca” przyjmuje do wykonania dostawę węgla
kamiennego śląskiego klasy orzech do: obiektu Zespołu Szkół w Lisznie,
22-171 Kanie ,Liszno 52 , NIP563-20-29-609
2. Umowa zostaje zawarta na okres sezonu grzewczego 2008/2009 r.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§2
1. Cena brutto 1 tony węgla kamiennego śląskiego klasy orzech ustalają w
wysokość………...zł
(słownie : ……………………………………………….) wraz z kosztami
transportu i podatkiem Vat.
2. Zapłata za dostarczony węgiel nastąpi w formie przelewu bankowego w
terminie 21 dni od daty dostawy.
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zbadania dostarczanego węgla pod
względem ilościowym i jakościowym /koszty badania pokrywa Zamawiający/
2. W razie stwierdzenia wad lub braków ,Zamawiający przedłoży w terminie 3 dni
od daty dostawy partii towaru reklamację „Dostawcy” który ma 7 dni na
rozpatrzenie. W przypadku uznania reklamacji „Dostawca” pokrywa jej koszty.
§4
1. Dopuszcza się zwiększenia dostaw o 20 % wartości dostawy zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy : „Prawo Zamówień Publicznych”
2.Terminy i wielkości dostaw określane będą na bieżąco przez Zamawiającego
pod numerem Dostawcy ………………… do ……………………

§5
1.

Dostawca zobowiązuje się dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zasadami wiedzy handlowej i technicznej ,obowiązującymi przepisami oraz
normami w tym zakresie z należytą starannością pod wskazany adres przez
Zamawiającego w terminie 48 godz. od chwili powiadomienia.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zamówienia jest dowód przyjęcia
przez odbiorcę, który jest wskazany przez Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.

§6
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia nieterminowości w realizowaniu dostaw.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni w przypadkach
określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadkach dostaw nie spełniających norm oraz wyrządzonych szkodach
w wyniku tych dostaw Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do ich
usunięcia.
Dostawca może wstrzymać dostawy węgla w przypadku nie wywiązania się z
terminu płatności
Ewentualne inne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddadzą do
rozpatrzenia właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§7
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz inne dotyczące
przedmiotu umowy przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie .
§8
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

DOSTAWCA

