Iłowa, dnia: 22.09.2016
Nasz znak: OPS.252.3.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
zapraszam do składania ofert cenowych na zakup i dostawę węgla dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09111210-5 – Węgiel kamienny
09112100-8 – Węgiel brunatny
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa z dowozem do miejsca zamieszkania
podopiecznych Ośrodka z terenu Gminy Iłowa węgla brunatnego oraz węgla kamiennego
(gatunek orzech lub groszek) o parametrach nie gorszych jak - wartość opałowa nie mniejsza
niż 27 000 kJ/kg, zawartość popiołu: do 8%, zawartość siarki: do 0,7%, uziarnienie: 25 -80
mm.
2. Dostawy węgla będą realizowane w okresie od października 2016 do grudnia 2016 r. w
przybliżonej ilości 25 ton.
UWAGA!
Podane ilości są danymi szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia
mniejszej lub większej ilości węgla, aniżeli podano powyżej. Ostateczna liczba zamówionego
i dostarczonego węgla będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
finansowe wobec Zamawiającego.
3. Węgiel objęty przedmiotem zamówienia przeznaczony będzie do użytku uniwersalnego, w
szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu.
Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego
parametry dostarczanego węgla.
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie transportem Wykonawcy, do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
5. Dostawy węgla będą realizowane na podstawie imiennych list zawierających nazwiska i
imiona osób wraz z dokładnym adresem oraz ilością przyznanej pomocy rzeczowej.

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 10.10.2016 r.
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
Z poważaniem
Elżbieta Kinal
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iłowej

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące wykonawcy:
- pełna nazwa, formalny status: ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...............
- adres: …………………………………………………………………………………………..
- NIP: ………………………………………………………………………………………....…
- Regon: …………………………………………………………………………………………
- nr konta bankowego: …………………………………………………………………………..
- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………...
2. Oferujemy dostawę węgla, gatunek:
......…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
- cena netto jednej tony: ……………………………………………………………………...…
- podatek Vat: ………………………………………………………………….……………….
- cena brutto: ……………………………………………………………….…………………...
- koszt dostawy towaru: …………………………………………………….…………………..
- termin realizacji: …………………………………………………..…………………………..

dn. …………………….

…….……………………………………..
podpis wykonawcy/ osoby upoważnionej
do składania woli w jego imieniu

