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DOSTAWA OPAŁU  13.11.2013 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  w Więcborku,  ul. Pocztowa 14b 89-410 Więcbork 

2. Tryb udzielenia zamówienia:   zapytanie o cenę 

3. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa opału I półrocze 2014 r. 

4. Opis części zamówienia: dopuszcza się składanie ofert częściowych 

Termin wykonania zamówienia : styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r. 

5. Wymagany termin płatności: 30  

6. Warunki dostawy: Dostawy pojazdami o nośności do 10 ton 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniające postanowienia 

przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy - Prawo zamówień publicznych – załącznik Nr 1 

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz ich ocena: 
        - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do  

           ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do       

           rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie  

           wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

               - parafowany projekt umowy  

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego (adres w pkt. 1) i 

Wykonawca (adres w ofercie) przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, teleksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie  

10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Leszek FIJAS; 

telefon 52 3897055 kom. 604-650-587; E-mail leszek.fijas@gmail.com 

11. Termin związania z ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  

12. Opis sposobu przygotowania ofert:  

       Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach 

       Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W 

WIĘCBORKU 

OFERTA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

“DOSTAWA OPAŁU I PÓŁROCZE 2014” 

      koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą  

      i adresem Wykonawcy 

      Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki   

      kurierskiej należy przygotować jak wyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie  

      zaadresowanej w następujący sposób: 
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W 

WIĘCBORKU 

OFERTA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

“DOSTAWA OPAŁU I PÓŁROCZE 2014” 

 

NIE OTWIERAĆ  PRZED TERMINEM GODZINA  10
30

      
      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  

      zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu  

      otwarcia ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie   

      składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 

13. Miejsce oraz termin składania ofert 

      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  

      Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Więcborku w sekretariacie  nie      

      później niż do dnia 21-11-2013 r. do godziny 10
00 

 

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-11-2014 r. o godzinie  10
30 

 /pokój dyrektora/ 

14. Opis sposobu obliczania ceny:  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena za realizację - 100%,  

15. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. 

Wyznaczonemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania 

umowy. 

16. Wzór umowy – załącznik nr 2 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

Wykonawca jest uprawniony do wniesienia protestu wobec czynności 

Zamawiającego podjętych w toku postępowania lub w przypadku zaniechania 

czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Protest 

należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął 

wiadomość lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia.                                                                                                     

18.  Protest dotyczący niniejszej specyfikacji wnosi się nie później niż 3 dni przed 

upływem terminu  składania ofert.  

Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie w 

terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub od daty upływu 

terminu do rozstrzygnięcia protestu wynoszącego 5 dni. 

Od rozstrzygnięcia odwołania przysługuje skarga do Sądu. 

Następujące załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część: 

Nr 1 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 2 – wzór umowy 

Nr 3 – formularz ofertowy 
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Załącznik nr 3 

 

  

Do : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   

        w Więcborku      

                                                                                                   …………….., data ....................  

        89-410 Więcbork , ul. Pocztowa 14b  

  

Od : ............................................................................... 

 

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

                     pełna nazwa i adres Wykonawcy 

  

 

OFERTA  

W związku z zapytaniem o cenę na: 

  

1.  Oferujemy wykonanie dostawy w pełnym rzeczowym zakresie objętym w “ specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia” za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) w 

zestawieniu jak niżej: 

  

LP. Nazwa artykułu 

  

Jedn. 

Miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Razem wartość 

brutto 

1. 

 

    Kod 10321000-9 

Koks opałowy Gruby gat. II 

 

ton 45 

    

2. 

Kod 09111100-1 - węgiel 

    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 25 mm. 

ton 70 

    

 

RAZEM BRUTTO: 

 

 

„Dostawa opału I półrocze 2014 ”  
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2.    Termin realizacji dostawy styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r. wg zamówienia złożonego  

       przez zamawiającego  pisemnie. 

3.    Proponowane warunki płatności 14 dni od daty otrzymania faktury 

4.    Oferta obejmuje wykonanie dostaw............opału.......................................................... 

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

5.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie    

       wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do  

       właściwego wykonania zamówienia. 

6.    Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych  

       warunków zamówienia został przez na s zaakceptowany. Zobowiązujemy się przypadku        

       wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

        Zamawiającego. 

  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.    ....................................................... 

2.    ....................................................... 

3.    …………………………………... 

4.    …………………………………...                                    

                                                                                                            

                                                                    ………………………………………………….. 
                                                                                                      Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby 
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Załącznik Nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

  

  

Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  Prawo 

zamówień publicznych  

/Dz. U. Nr 19 poz.177/  z późniejszymi zmianami.  

  

Oświadczam, że: 

  

  

1.  Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

2.  Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3.  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

4.  Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.  Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z 

uwagi na: 

1)  nie wykonanie z należytą starannością chociażby jednego z zamówień                    

     publicznych wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed      

     wszczęciem postępowania , 

2)  wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania upadłościowego    

                lub ogłoszenia upadłości,  

           3) zaleganie z uiszczeniem podatków lub opłat na ubezpieczeni społeczne,          

4)  prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  

     udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwa popełnione w celu  

     osiągnięcia korzyści majątkowych. 

  6.  Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom   

        odpowiedzialności karnej z art.233KK. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    

        ______________________                                                      _____________________ 

                                   /Miejsce i data /                                                                          /podpis i pieczęć 

oferenta/ 
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  Załącznik nr 2 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu  …………………………. r. w Więcborku  

pomiędzy 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   w Więcborku 

 reprezentowanym przez : 

mgr Sławomira KULPINSKIEGO – Dyrektora CKZiU w Więcborku 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a  

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

reprezentowanym przez : 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” o następującej treści : 

 

§ 1 

Na podstawie przeprowadzonego w dniu ……………………..r. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, Zamawiający zleca, a Dostawca 

zobowiązuje się dostarczyć opał  zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

§ 2 

Dostawca dostarczy  Zamawiającemu dostawy na telefon w terminie 2 dni. 

§ 3 

 Odbiór opału  nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

§ 4 

Zamawiający zapłaci Dostawcy za przedmiot umowy przelewem w ciągu 14 dni od dnia 

odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury. 
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§ 5 

Strony ustalają dodatkowo, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach : 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli : 

      - zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Dostawcy, 

      - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

2. Dostawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Dostawcę, że 

wobec zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, nie będzie 

mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Dostawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oświadczenia. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy.  

§ 6 

Zmiana w treści umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności, za 

zgodą obu stron w formie aneksu do niniejszej umowy jedynie po spełnieniu warunków 

wypełniających dyspozycję art. 144, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 

stycznia 2004r. (D. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).  

 

§ 7 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy. Strony zobowiązane są wyjaśnić z 

wyczerpaniem postępowania reklamacyjnego, a w ostateczności na drodze postępowania 

sądowego. W sprawach spornych właściwy będzie Sąd Rejonowy  w Świeciu nad Wisłą. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ). 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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      ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 

 

 


