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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny 10.12.2018r.

Zapytanie ofertowe
prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm)

na zakup i dostawę węgla kamiennego dla potrzeb
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach

1. Zamawiający:
Adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce - Leszczynach
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c

Dział Przygotowania Inwestycji :

tel. 32/ 4311440, 32 4311232

fax. do korespondencji w sprawie
zamówienia :

fax. 32/ 4311593

e-mail :

zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa węgla kamiennego EKO groszek w ilości ok. 110 ton
Wymagania dotyczące węgla:
 węgiel Eko-groszek granulacja 5-25 mm wartość opałowa powyżej 26MJ/KG, zawartość siarki
poniżej 0,6% zawartość popiołu do 10%
dostawa węgla kamiennego Orzech w ilości ok. 10 ton
KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 09.11.12.10-5 Węgiel kamienny
Zamówienie realizowane będzie według potrzeb zamawiającego. Dostawy węgla będą dokonywane
przez Wykonawcę na podstawie zlecenia telefonicznego przez Zamawiającego w terminie 3 dni od
dnia zlecenia.
Dostawa węgla następować będzie do następujących budynków administrowanych przez Zakład:


Ośrodek Zdrowia w Bełku , ul. Palowicka 2



Ośrodek Zdrowia w Stanowicach , ul. Zwycięstwa 45



Ośrodek Zdrowia w Palowicach , ul. Szeroka 2



Dom Nauczyciela w Bełku , ul. Szymochy 18



Dwór w Czuchowie , ul. 3 Maja 85



Ośrodek Zdrowia w Książenicach , ul. Ks.Pojdy 98a



Dom Nauczyciela w czuchowire , ul. Gliwicka 2

Minimalna jednorazowa dostawa węgla może wynosić 500 kg.
Węgiel będzie dostarczany przez Wykonawcę do miejsc, wskazanych przez Zamawiającego, na

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dostarczenie węgla do niektórych miejsc będzie
wymagało wykorzystania samochodu o ładowności do 1,5t.
Wykonawca wraz z dostawą dostarcza do zamawiającego atest jakości kopalni (producenta)
potwierdzający parametry węgla.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru wagi i jakości dostarczonego węgla.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw w stosunku
do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.
3. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
4. Sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu (załącznik nr 1), podpisaną
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub
mailem na adres: zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.).
Termin składania ofert do dnia 18.12.2018r.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem
towaru.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.12.2019 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej
oferty zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Kryterium wyboru oferty - Cena - 100%
5. Załączniki do ogłoszenia
1) druk oferty
2) projekt umowy

