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Zapytanie ofertowe nr Il20I9
(dotyczy zamówienia pelletu)
I.

ZAMAWIAJĄCY

szkoła podstawowa
im. ks. Jeruego Popiełuszki w Górsku
Górsk, ul. Szkolna 2,87-134 ZŁawięś Wielka
Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina złtwteświelka
ul. Handlowa 7
87-134 ZławieśWielka

Odbiorca:
szkoła podstawowa

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Górsk, ul. Szkolna 2,87,I34 ZławieśWielka

NIP: 879-246-99-5I

il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

2.

3.
4.
5.
6.

przedmiotem zamówienia jest zaklp v{raz z transportem pelletu do SzkoĘ Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Szczegółov,ry opis przedmiotu zamówienia:
Pellet Iuzemw klasie DIN plus o następujących parametrach:
a) wartośó opałowa nieniższaniż 19000 kJ/kg,
b) wilgotnośó nie większaniż l0o^,
c) zawartośó popiołu nie większaniż0,5Yo,
d) zawartośćsiarki nie większańż0,08%0,
e) gęstośó nasypowa 1,00 - I,4kg ldŃ,
0 długośćod 10 do 30 mm,
g) średnica6 mm.
Zamawiający planuje zaklryió 140 ton pelletu luzem: dostawa przedmiotu zamówieniabędzie
następować etaparri w partiach po ok. 18 ton jednorazowo.
Zarliwiający będzie ińrmował Wykonawcę o terminie realizacji zamówienia z 7 dńowYm
vłypr ze dzeni em te l e fo nicznię.
lÓ.tawy pelletu odbywaó się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz

zrozładuŃiem w godzinachod 6.00 do 14.00.
planowana ilośó pelletu możeulec zmiantew zależnościod potrzeb Zanańającego.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 częTwca2020r.

Iv. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzió w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiąclłrn zŃącznik do
niniejszego zapytania; cena winna uwzględniaó wszystkie wymagania Zamańającego określone
w przedmiocię zamówienia; oferta winna byó podpisana i opieczętowana przęz właściwą
replezentację Wykonawcy i zgodna z dokumentem rej estrowym.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

2.
3.
4,
5.
6.

Ofeńa powinna dostarczona osobiściena adres: Szkoły Podstawowej w Górsku, ul. Szkolna
2, 87-134 ZławięśWielka do dnia 14 sierpnia 2019r., godz. 10.00 wraz z zńączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencjl działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześó miesięcy przed datą złożenia
oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 sierpnia 201,9r., godz.10.00 a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 14 sierpnia 2019r. o godz. 12.00 w siedzibie
Szkoły i na stronie intemetowej www.zsgorsk.p1.
Oferty ńożonę po terminie nie będą rozpattywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofęrt Zamawiający może żądaó od oferentów wyjaśnień dotyczących
treścizłożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamięszczono na stronie: www.zsgorsk.pl.

VI. OCENA OFERT

a)

b)

kryterium cenowe: 70oń
Lc: Cmir/Co * 100pkt * 70Yo
Lc -licńapunktów za kryterium cenowe
Cmin -najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedź nazapytanie ofertowe
Co - cena netto danej oferty
termin płatnościfaktury (liczony od daty dostarczenia pelletu): 30%
I0%-7 dni,20%- 14 dni,30%-21 dni

D OTY CZĄCE WYB ORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawińomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdĄącej się pod adresem www.zsgorsk.pl

VII. INFORMACJE

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Celem pozostawienia oferty, informuję, że Sekretariat Szkoły czynrry jest od poniedziałku do
piątku, w godzinach 7:00

-

14:00.

IX. ZAŁĄCZNIKI
W

zór fotmular za o fertowe go

6tó^h,ł^
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Córsku
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dnia.

FORMULARZ OFERTOWY
1.Nazwa i adres Wykonawcy
alnazwa

b/adres:.

cA{IP:

..

d/REGON

:..

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zatlówienia za

cenanetto:.......
podatek

VAT

cena brutto :

...........zł
.zł

:

.zŁ

.

słownie brutto

:

zł

:

gdzie cena jednostkowa

netto :
podatek VAI
brutto : ......
słownie brutto:

1

tony pelletu wynosi

:

.........,zł
.zł

.......,..ń

zł

3. Oświadczam, że zapoznŃem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzężeń.

4.Deklaruj emy wykon arie zamówienia w terminie
5.Warunki płatności

l

data,podpis ipieczęó wykonawcy/

J

