
Skarszewy, 04.03.2015 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana  Pawła II
ul. Dworcowa 27
83-250  Skarszewy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach, ul. Dworcowa 27  ,

83-250  Skarszewy na  podstawie  art.  4  ust.  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo

Zamówień Publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty

cenowej  na zakup wraz  opału  z dostawą  :

Lp Asortyment Wymagane parametry Ilość ton szacunkowa

1 WĘGIEL KAMIENNY

KOSTKA

GRUBY – I
GATUNEK

Wartość opałowa – 25-27 
MJ/kg
Zawartość popiołu – 7-9 %
Wilgotność całkowita -  do 9%

15

2

EKOGROSZEK 

Granulacja ( uziarnienie ) 5-25mm
Węgiel kamienny energetyczny, 
typ 31.2
Wartość opałowa                             
( kaloryczność ) >26MJ/kg
Zawartość popiołu do 10%
Zawartość siarki < 0,6%
Wilgotność do 10%

30

Ofertę  sporządzić  należy na  załączonym  druku  lub druku własnym z uwzględnieniem

wszystkich elementów cenowych  

 

Termin  złożenia  oferty  upływa  w dniu  12.03.2015r.  o  godz.  10:00    (  Gminny Ośrodek

Obsługi   Szkół  i   Przedszkoli  Skarszewy,  ul.  Dworcowa  27/1  lub  adres    e-mail:

goosip@o2.pl)

Załączniki:

1. druk oferty

2. ogólne warunki umowy



Załącznik nr 1 
  
           Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                   

...........................................
                     (miejscowość i data 

....................................................................

....................................................................

...................................................................
telefon ...............................  faks .................                          
E-mail ..........................................................

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana  Pawła II
ul. Dworcowa 27
83-250  Skarszewy

OFERTA

Zgodnie  z  zapytaniem  ofertowym  z  dnia  4.03.2015r.   na  zakup  wraz

z dostawą  opału dla Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Jana  Pawła II w Skarszewach:

a.i.1.a.i.1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową: 

Lp Asortyment Wymagane
parametry

Ilość ton 
szacunko
wa

Cena za 1
tonę netto

Cena za 
1 tonę 
brutto

Łączna
wartość brutto

1
WĘGIEL KAMIENNY 

KOSTKA 
GRUBY – I 
GATUNEK

Wartość opałowa – 
25-27 MJ/kg
Zawartość popiołu –
7-9 %
Wilgotność 
całkowita -  do 9%

15

2

EKOGROSZEK

Granulacja 
( uziarnienie ) 5-
25mm
Węgiel kamienny 
energetyczny, typ 31.2
Wartość opałowa         
( kaloryczność ) 
>26MJ/kg
Zawartość popiołu do 
10%
Zawartość siarki < 
0,6%
Wilgotność do 10%

30

OGÓŁEM 45  Cena  łączna 



podlegająca ocenie

a.i.1.a.i.2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z za-

pytaniem ofertowym (w tym z ogólnymi warunkami umowy) i nie wnosimy do niej za-

strzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

a.i.1.a.i.3. Oświadczam, że spełniam  warunki  okre-

ślone przez Zamawiającego

a.i.1.a.i.4. Oferta wraz z załącznikami została złożo-

na na …… stronach i stanowią  integralną część oferty.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)



Załącznik Nr 2

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Zawarta w dniu .................... 2015 roku w Skarszewach, z oferentem wybranym  w zapytaniu
ofertowym w dniu  ......................................

Sprzedawca 
– .......................................................................................................................................
Mający siedzibę w  .................................................................
Reprezentowany przez ........................................................... - Właściciela
a
Kupujący  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Jana   Pawła  II  mający  siedzibę
w Skarszewach, ul. dworcowa 27 , 83-250  Skarszewy
Reprezentowany przez Dyrektora – Annę  Friedrich
W obecności : gł.księgowego – Wiesławy  Engler
Zawarli umowę o treści następującej:

§ 1

Dostawca sprzedaje, a Kupujący nabywa węgiel grupy kostka , w ilości szacunkowej 15 ton,
oraz ekogroszek w ilości szacunkowej 30 ton.               

§ 2

1. Dostawa opału powinna nastąpić w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Sprzedawcy, gdzie
dzień zawiadomienia liczony jest jako dzień pierwszy.
2.  Termin  zawiadomienia   oraz  termin  dostawy  towaru  potwierdzony  jest  przez  pocztę
elektroniczną lub telefon-fax  kupującego 

§ 3

Dostawa   towaru  następować  będzie  w  miejscu  składowym  szkoły  wskazanym  przez
kupującego,  przez  wysłanie  go  transportem  sprzedawcy  pod  adres  wskazany  przez
kupującego.

§ 4

XV.1. Wydanie towaru w miejscu określonym w § 3 może być  poprzedzo-
ne badaniom jakości.

2. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia  towaru złej jakości zawierającego zbyt dużą
ilość miału, kamienia lub innych zanieczyszczeń.
I.i.1. Z badania sporządza się protokół podpisany przez strony.



§ 5

1. Jeżeli w trakcie spalania parametry energetyczne i inne węgla odbiegają od określo-
nych w zapytaniu ofertowym, Kupujący może zlecić specjalistycznej firmie dokonanie
ekspertyzy towaru.

2. Koszty ekspertyzy obciążają dostawcę w przypadku gdy parametry węgla odbiegają in
minus  od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

§ 6

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za towar cenę ofertową, wskazaną przez 
sprzedawcę – określoną w zał. nr 1 zapytania ofertowego.

Węgiel kostka gruby  cena za 1 tonę  (brutto):   15  ton  x ........ zł = ................ brutto
ekogroszek cena za 1 tonę ( brutto ):  30 ton x ........... zł = ................. brutto
2. Łączna ilość towaru wymienionego w § 6 pkt 1 wynosi łącznej wartości szacunkowej

............................... zł brutto
( słownie zł :....................................................................................................................) 

3. Ewentualne zmiany asortymentu mogą być negocjowane przez obie strony w ramach
łącznej ilości szacunkowej.

4. zapłata nastąpi w dniu przelewu z konta kupującego na konto Sprzedawcy w ciągu  14
dni od otrzymania faktury.

§ 7

W wypadku niedostarczenia towaru w terminach określonych w § 2 sprzedawca zapłaci karę 
umowną  w wysokości  1% wartości towaru niedostarczonego  za każdy dzień zwłoki.

§ 8

1. Umowa obowiązuje od ........ do 31.12.2015r.

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 kupujący może dokonać
zakupu węgla u osoby trzeciej, na koszt Sprzedawcy.

§ 8

1.Jeżeli kupujący dwukrotnie stwierdzi w trybie określonym w § 4 i § 5  że  dostarczony
towar nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym( jest złej jakości ) może
odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  składając  stosowne  oświadczenie
Dostawcy.

2.  Odstąpienie  od  umowy  nie  wyklucza  roszczenia  kupującego  o  naprawienie  szkody
spowodowanej nienależytym  wykonaniem umowy.



§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Sprawy wynikające ze stosunku prawnego objętego umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Kupującego.

§ 11

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  pod  rygorem  nieważności
w drodze aneksu do umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Sprzedawcy
i Kupującego.

SPRZEDAWCA:             KUPUJĄCY:
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