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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1.     Zamawiający:   CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W   

WIĘCBORKU 

 
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. 

 
„DOSTAWA GROSZKU ENERGETYCZNEGO W ROKU 2013 NA POTRZEBY OGRZANIA 

KOMPLEKSU BUDYNKÓW PRZY ULICY ALEJA 600 LECIA 9” 

 
2.    Przedmiot zamówienia: 

 
Dostawa „GROSZKU ENERGETYCZNEGO NA POTRZEY OGRZANIA KOMPLEKSU 

BUDYNKÓW PRZY ULICY ALEJA 600 LECIA 9” a w ilości 40 ton. Groszek energetyczny typ 31 

lub 32.1: wartość opałowa  (min)  26 000 kJ/kg oraz zawartość: popiołu ≤ 12%, temperatura mięknienia 

popiołu ≥ 1150 
o 
C.  Paliwo powinno być suche, wilgotność nie powinna przekraczać 20% granulacja 35 

mmm. Wyżej wymieniony opał dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości opału 

wystawionym przez  kopalnię,  z  której  jest  dostarczany  lub  dokument  ten  może  pochodzić  (być 

przekazany)  od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego czy osoby fizycznej 

zajmującej się sprzedażą i dostawą surowców będących przedmiotem zamówienia, z każdą dostawą. 

 
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet 

realizowanych dostaw. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu dostawy i wystawieniu faktury, 

która będzie potwierdzona przez Kierownika gospodarczego CKZiU w Więcborku. Zamawiający 

zastrzega sobie, że cena groszku energetycznego przez cały czas trwania umowy będzie bez zmian. 

 

Opał dostarczany będzie transportem drogowym Wykonawcy do kompleksu budynków przy ul. Aleja 

600 lecia 9, na koszt wykonawcy. 

Zamawiający powołuje się na Ustawę z dnia 2 stycznia 2012 roku o podatkach akcyzowych  Art. 31a., 

ust.2 pkt 3, w którym mowa o zwolnieniu z akcyzy na wyroby węglowe. 

 

Szczegółowe  terminy  dostaw  w  poszczególnych  miesiącach  Zamawiający  ustali  telefonicznie  lub 

e‐mail, fax. 

 

3.     Termin realizacji zmówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku. 

 
4.   Kryteria wyboru oferty:  Najniższa cena brutto za realizację zamówienia, spełniającego wszystkie 

wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

 
5.   Sposób  przygotowania  oferty:  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  formie  pisemnej,  

na komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w 

następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  „DOSTAWA 

GROSZKU ENERGETYCZNEGO W ROKU 2013 NA POTRZEBY OGRZANIA KOMPLEKSU 

BUDYNKÓW PRZY UL. ALEJA 600 LECIA 9” 

 
6.    Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2013 r. roku, do godziny 12:00 

w sekretariacie Zamawiającego, 89-410  Więcbork, ul. Pocztowa 14b. 

 
Osoba do kontaktu: Leszek FIJAS tel. 604650587 w godz. 8:00 do 14:00  

 e‐mail: kierownik@ckziu-wiecbork.pl
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Załącznik nr 1 

Do zapytania ofertowego 

CKZiU w Więcborku 
 
 
 

…………………………………………… …………………………………………… 
(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 
 

 

OFERTA 
 
 

Na realizację zadania pn. 
 

 

„DOSTAWA GROSZKU ENERGETYCZNEGO  W ROKU 2013 

NA POTZREBY OGRZANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW 

PRZY ULICY ALEJA 600 LECIA 9” 
 
 
 
 
 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego, za : 

cena brutto ……………………….……zł (słownie:………………………………………………………………….…) za tonę 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………. 

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


