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OPS-ZP.23.r.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W rwi1zkv z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (t. j. Dz. a. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zrrvracam sig z zapytaniem
ofertowym o ceng dostaw.

1. Zamawiaj4cy: Ofrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziericu
Plac Wolnofici 42, 42-440 Ogrodzieniec

2. Przedmiot zam6wienia: dostawa wggla kamiennego typu orzech i kostka, kod 2701
do cel6w ogrzania gospodarstwa domowego.

3. Termin realizacji zam6wienia: od stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ok. 25 ton wggla kamiennego dla os6b

korzystaj4cych z pomocy tut. OSrodka, zamieszkuj4cych na terenie gminy
Ogrodzieniec.

2) Zam6wienie na dow6z wggla bgdzie skladane przez Zamarrajqcego w rninych
terminach, w okresie od stycznia do grudnia 2020r., w zaleiu'toSci od potrzeb os6b
korzystaj 4cy ch z pomocy OSrodka.

3) Kaldorazowe zlecenie wykonania przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma od
Zamawialqcego w formie pisemnej.

4) Zlecenie, o kt6rym mowa powyZej, bgdzie okreslalo rcdzaj, iloSd wggla oraz adres
dostawy.
Wykonawca bEdzie zobowi4zany wykonai zam6wienie w terminie 7 dni od dnia
otrry mania zlecenia o d Zamawiaj 4cego.
Przez wykonanie zam6wienia rozumie sig dostarczenie przedmiotu zam6wienia do
miej sca okre6loneg o pruez Zamawiaj4cego.

7) Do oferty naleiry dolqczyd aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, kt6ry zakresem dzialania obejmuje
przedmiot zam6wienia, wystawiony nie wczeSniej, niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert.

8) Podstaw4 ustalenia zaplaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia,
stanowi4 ceny jednostkowe brutto, okreSlone w ofercie zloaonej w niniejszym
postgpowaniu.

9) wysokosi zaplaty, o kt6rej mowa w pkt. 10), obejmuje wszelkie ryzykoi odpowiedzialnoSd Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich koszt6w
zwiqzanych z wykonaniem przedmiotu zam6wienia, w tym koszt dostawy do miejsca
zamieszkania osoby korzystaj4cej z pomocy tut. OPS.

lO)NaleZnoSi bgdzie uiszczona przelewem, na wskazany przez Wykonawcg rachunek
bankowy, w ci4gu 14 dni od daty dostarczenia Zamawial4cemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

5)

6)



6.
1)

2)
3)

1 1) Dat4 zaplaty faktury bgdzie data obciqZenia konta Zamawiajqcego.

Spos6b przygotowania oferty:
Ofertg sporzqdzil nalezy na zalqczonym druku ,,OFERTA" (zal1cznik nr 1 do
niniej sze go zapytania).
Ofertg sporz4dzi6 nalefi w j gryku polskim.
Oferta powinna byd podpisana przez osobg upowaznion4 do skladania oSwiadczeri
woli w zakresie praw i obowi4zk6w maj4tkowych Wykonawcy, wymienion4
w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub innym dokumencie, z kt6rego
uprawnienie to wynikai zlohona w zamknigtej nieprzejrzystej kopercie.
W przypadku skladania oferty w siedzibie Zamawiaj1cego lub poc*4 - na kopercie
naleLry umieScid napis: ,rZapytanie ofertowe na dostawg wggla kamiennego.
Miej sce zlot enia oferty :

OSrodek Pomocy Spolecznej w Ogrodziefcu, Plac WolnoSci 42,42-440 Ogrodzieniec
Ofertg moZnazlo\t, osobiScie w siedzibie Zamawiapcego lub pocztq.

5) Osoba do kontaktu: Dorota Stodek tel.32 6733526.

7. Termin zloLenia oferty:
Ofertg naleLry zloiry| do dnia 09.01.2020r. do godz. 12.00.

4)

Ogrodzieniec, dnia 02.01 .2020r.
osdffiprffi*,j

Dopra{Sbdek
!



Zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane oferenta Data i miejsce wystawienia

Oirodek Pomocy Spolecznej

Plac WolnoSci 42

42-440 Ogrodzieniec

oFERTA- DOSTAWA WEGLA KAMTENNEGO

Odpowiadajqc na zapytanie ofertowe dotyczqce dostawy wqgla kamiennego dla os6b
korzystajqcych z pomocy spolecznej sktadam ofertq nastqpujqcej tre6ci:

L. Oferujq wykonanie zam6wienia za cene brutto:

- wQgiel kamienny orzech wraz z dostawq - 1000 kg

- wqgiel kamienny kostka wrazz dostawq - 1000 kg

2. Oiwiadczam, 2e w razie wybrania mojej oferty zobowiqzuje siq do realizacji zam6wienia
na na zasadach okre6lonych przez zamawiajqcego.

Podpis oferenta
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