Znak: ZP.0272.3.2020
Domanice, dnia 8 czerwca 2020 roku
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Gmina Domanice zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 dla Urzędu Gminy
Domanice, Wiejskich Domów Kultury i Świetlicy Wiejskiej w Domanicach będących
własnością Gminy Domanice oraz dla Szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Domanice”.
I.

Zamawiający: Gmina Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa 50 ton węgla ekogroszku luzem o kaloryczności minimum 27 Mj/kg
w dwóch turach: 25 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 25 ton w terminie od
16.11.2020 roku do 30.11.2020 roku do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy
Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim,
Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice.
2. Dostawa 3 ton węgla ekogroszku workowanego o kaloryczności minimum 28 Mj/kg
w terminie do 31.08.2020 roku do Gminy Domanice – Wiejskiego Domu Kultury
w Olszycu Szlacheckim, Olszyc Szlachecki 17C, 08-113 Domanice.
3. Dostawa 15 ton węgla ekogroszku luzem o kaloryczności minimum 27 Mj/kg
w dwóch turach: 8 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 7 ton w terminie od
16.11.2020 roku do 30.11.2020 roku do Szkoły Podstawowej w Domanicach –
Kolonii, Domanice 36 A, 08-113 Domanice.
4. Dostawa 50 ton ekogroszku o kaloryczności minimum 27 Mj/kg w dwóch turach:
25 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 25 ton w terminie od 16.11.2020 roku
do 30.11.2020 roku do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii, Domanice Kolonia 18, 08-113 Domanice.
5. Dostawa 15 ton węgla orzech o kaloryczności minimum 25 Mj/kg w dwóch turach:
8 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 7 ton w terminie od 16.11.2020 roku do
30.11.2020 do Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii, Domanice -Kolonia
18, 08-113 Domanice.
6. Dostawa 15 ton węgla ekogroszku luzem o kaloryczności minimum 27 Mj/kg
w dwóch turach: 8 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 7 ton w terminie od
16.11.2020 roku do 30.11.2020 roku do Urzędu Gminy Domanice, Domanice 52,
08-113 Domanice.
7. Dostawa 2 ton węgla ekogroszku workowanego o kaloryczności minimum 28 Mj/kg
w terminie do 31.08.2020 roku do Świetlicy Wiejskiej w Domanicach, Domanice
36, 08-113 Domanice.
8. Zamawiający dopuszcza dostawę opału w mniejszej lub większej ilości, niż
wskazanej w ustępach 1 i 3-6, pod warunkiem, że różnica nie przekroczy 5% ilości
wskazanej w ustępach 1 i 4 oraz 10% ilości wskazanej w ustępach 3, 5 i 6.
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III.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena 100 % maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta
z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
𝐶𝑚𝑖𝑛
∗ 100 = 𝑃𝑐
𝐶𝑛
gdzie: Pc - ilość punktów w kryterium „cena ofertowa” uzyskana przez Wykonawcę,
którego oferta podlega ocenie, Cmin - cena oferty najtańszej, Cn - cena oferty badanej.

IV.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, na Formularzu Oferty, który
stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego w terminie
do dnia 16.06.2020 roku do godz. 10:00, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzonej dopiskiem: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą
„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 dla Urzędu Gminy Domanice,
Wiejskich Domów Kultury i Świetlicy Wiejskiej w Domanicach będących własnością
Gminy Domanice oraz dla Szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Domanice” z dopiskiem nie otwierać przed 16.06.2020 roku godz. 10:00”. Do oferty
należy złożyć kopię certyfikatu potwierdzającego kaloryczność danego gatunku
węgla.

V.

Miejsce i termin złożenia ofert - do 16.06.2020 roku godz. 10:00.” w Urzędzie Gminy
Domanice. Zamawiający zastrzega, że liczy się termin doręczenia Zamawiającemu
oferty, a nie jej nadania w placówce pocztowej. Oferty dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane.

VI.

Termin otwarcia ofert: 16.06.2020 roku godz. 10:05.

VII.

Termin związania ofertą: 15.07.2020 roku.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marcin Rombel, numer telefonu
- 25 631 29 82 w. 41, e- mail - m.rombel@domanice.eu.
IX.

Zamawiający zwróci oferty złożone po terminie. Zamawiający zwróci oferty bez
certyfikatu potwierdzającego kaloryczność danego gatunku węgla.

X.

Z wybranym oferentem zostaną podpisane umowy, których wzór stanowią załączniki
nr 2-4 do niniejszego zapytania.

Zatwierdzam:

Jerzy Zabłocki
Wójt Gminy Domanice

