Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 1w Rucianem-Nidzie
Ul. Gałczyńskiego 2, 12 – 220 Ruciane – Nida
Tel./fax. 087 423 10 02

Ruciane – Nida, dn. 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
Przedmiotem zapytania jest dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
w terminie 23.02.2018r. – 31.12.2018r.
do:Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane - Nida, do zbiornika
magazynowego Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie.
USZCZEGÓŁOWIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY
Przedmiot

Pelet drzewny

Opis

Ilość i termin realizacji

Oczekiwane parametry peletu (potwierdzone
świadectwem lub certyfikatem w języku
polskim):
Dostawy – etapowo.
1. Wartość opałowa powyżej: 17800kJ/kg
2. Wilgotność nie większa niż 10%
Planowane zużycie
3. Zawartość popiołu nie większa niż 1,5%
pelletu – ok.85 ton.
4. Zawartość siarki nie większa niż 0,08%
5. Gęstość 1-1,4kg/dm3
6. Długość 10-30mm
7. Średnica 6-8mm.

Oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres wykonawcy,
• opis oferowanego przedmiotu,
• wartość brutto produktów z uwzględnieniem dostawy,
Wzór zamówienia oraz umowy na dostawę pelletu w załączeniu
Ofertę (zgodną ze wzorem „Oferta cenowa”) proszę przedłożyć osobiście/listownie w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem do Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Rucianem – Nidzie”, lub e – mailem na adres: sp1rn@o2.pl
Miejsce składania ofert: Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane - Nida,
Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe
informacje:

Osoba do kontaktu: Aneta Schramke /087/ 423 69 86

*Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z
póź. zmianami) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
*W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa
ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
*Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 %.
*O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi zwycięskiego oferenta, w formie telefonicznej do 20
grudnia 2017r..
*Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana do realizacji.
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………………………
Miejscowość, data

Oferta cenowa
………………………………
………………………………
………………………………
Nazwa Oferenta
(adres, dane kontaktowe)

12.221

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Rucianem-Nidzie
ul. Gałczyńskiego 2,
Ruciane – Nida

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pelletu drzewnego wraz z
rozładunkiem w terminie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 1, ul.
Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane - Nida, do zbiornika magazynowego Zespołu Szkół
Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie.
1)

………….

………………………… zł brutto/szt.

Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
- Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………………

……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
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Umowa
zawarta w dniu ………………………………pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1, ul.
Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez: dyrektora - Magdalenę Kowalewską
a …………………………………………………………………………………………..
REGON ………………………… NIP ……………………………….
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: …………………………………………..
Strony zawierają niniejszą umowę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
(ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy peletu
drzewnego o parametrach zgodnych z parametrami określonymi w ofercie, do kotłowni
Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida. Oferta Wykonawcy
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Szacowana wielkość dostawy wyniesie ok. 100 ton pelletu. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy w stosunku do szacowanej wielkości
w zależności od warunków atmosferycznych.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia,
zgodnie z warunkami bhp i p. poż.
§2
1. Poszczególne dostawy realizowane będą po zgłoszeniu przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego dokonanym telefonicznie lub faksem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia.
2. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie do. 12 ton.
3. Dostawy opału odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt łącznie z
rozładunkiem do zbiornika w hali magazynowej.
4. Rozładunek opału odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
5. Odbiór poszczególnej dostawy potwierdzony zostanie spisanym na tą okoliczność
protokółem odbioru.
6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo odmówić przyjęcia danej partii
dostawy, jeżeli stwierdzi, że dostarczony opał jest złej jakości i odbiega od parametrów
określonych w ofercie. Oświadczenie o odmowie złożone ustnie winno być niezwłocznie
potwierdzone na piśmie ze wskazaniem przyczyn odmowy.
7. W przypadku odmowy przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do:
- załadunku i odbioru wadliwego opału na swój koszt,
- dostawy opału o prawidłowych parametrach, nie później niż w ciągu 2 dni od oświadczenia
o odmowie.
W przypadku o którym mowa Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie opisane
w § 8 ust. 1 lit.a
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania jakości dostarczanego opału przez
podmiot uprawniony do takich badań. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony opał nie
spełnia parametrów określonych w ofercie, koszty zleconego badania ponosi Wykonawca.
9. W przypadku awarii, zanieczyszczenia bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni
spowodowanej dostarczonym opałem o niewłaściwych parametrach, Wykonawca pokryje
koszty związane z doprowadzeniem instalacji i urządzeń Zamawiającego do należytego stanu.
Za podstawę stwierdzenia przyczyn awarii przyjmuje się protokół sporządzony przez firmę
serwisującą urządzenia kotłowni.
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§3
Termin wykonywania dostaw: od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że dostawa będzie wykonywana z należytą starannością.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie i w związku z
wykonywaniem dostawy, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z
działań i zaniechań jego pracowników.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie zgodne z ofertą w
wysokości netto: za dostawę 1 tony pelletu …….……zł, podatek VAT stawka =…………%
wynagrodzenie brutto .......................................... zł, słownie: ………………………………
…………………………………………………………………………………..……………….
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, uwzględnia koszty Wykonawcy w tym: zakup
opału, załadunek, transport i rozładunek na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Nabywca: Gmina Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 849-150-3943.
4. Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane-Nida.
5. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od
złożenia faktury.
6. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca dwukrotnie dostarczył opał o parametrach odbiegających od parametrów
określonych w ofercie, skutkiem czego Zamawiający odmówił przyjęcia dostawy,
3) Wykonawca dwukrotnie opóźnił dostawę w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.
1 niniejszej umowy,
4) Wykonawca dostarczy opał złej jakości w wyniku czego nastąpi awaria urządzeń
kotłowni,
5) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 m-ca od powzięcia wiadomości o
ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia przez
2 dni kalendarzowe odbioru dostaw bez wskazania uzasadnionej przyczyny.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i
powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy:
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru dostaw przerwanych , które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
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b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
5. Strona z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z
odstąpienia od umowy.
§8
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 1.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości nominalnej wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości nominalnej wynagrodzenia
umownego.
3. Przez nominalną wartość wynagrodzenia umownego należy rozumieć sumę iloczynów
ceny jednostkowej brutto za dostawę 1 tony pelletu zawartej w ofercie Wykonawcy i
szacowanej wielkości dostawy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.
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