
Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej w Twardogdrze
Adres:
ul. l-go Maja2l.
56-416 Twardog6ra
Telefon:
07116066300
e-mail:
poczta@zgm.t'wardogora. p I

Twardog6ra, dnia 22.10.2019r.

Nr sprawy: 2P.01 .TL.10.20 I 9.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaklail Gos pod arki Mieszkaniow ej w Tw ardog6 rze
realizujqc zam6wienie na uslugi na podstaw'ie Art. 4 pkt 8

Ustawy z dnia29 stycznia2O}4r. Prawo zam6wieri publicznych

Zaprasza do zlohenia oferty na zadanie pn.:

,,Dostawa opalu na sezon grzewczy 201912020 do budynku
przy ul. Wroclawskiej 6 w Twardog6rze"

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej :

a) Ofertg naleLry zloLy| w zamknigtej kopercie oznaczonej numerem sprawy: 2P.01.TL.10.2019.II,
b) Cena podana w ofercie u'inna by6 wyraZona cyfrowo oraz slownie;
c) Ofertg naleiry napisa6 w jgzyku polskim, trwale i c4ytelnie;
d) Oferta winna obejmowa6 calo56 realizacji zam6wienia wrv z dostaw4 materialu orv

rozladunkiem we wskaza nym przez Zamawiajqcego miejscu.

Opis przedmiotu zam6wienia:

a) dostawa 40 ton mialu wysokokalorycznego w czterech transzach po l0 ton w okresie od
grudnia 2019 do marca 2020;

b) specyfikacja jakoSciowa mialu:
r wartoSi opalowa - min. 28000 kJ/kg
o zawartoSd popiolu
o zawartoSd siarki
o wilgotnoSi
o granulacja

do 6%o

do 0,5 %
do 7Yo

do 2,5 cm;
c) Wykonawca zobowiyany jest do przestrzegania, a takfue wykonania wszelkich zalecefi i

,cbowi4zk6w wynikaj4cych z uzgodniei oraz do ponoszenia wszelkich kosa6w z Wm
zwi1zanych.

3. Wymagany termin realizacji zam6wienia:

Rozpocz:gcie dostaw

Zakoitczenie dostaw

01.12.2019r.;

31.03.2020r.

4. Wykaz wymaganych dokument6w:

a) Formularz oferty, wgzalqczonego wzoru - zal4cznik nr 1;

b) 06wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg zal4czonego wzoru- zal4czniknr 2;
c) OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu, wg zalqczonego wzoru

zal4cznik nr 3;
d) Wypelniony i zaparafowany wz6r umowy- zalqcznik nr 4;

e) Certyfikat jakoSci opalu.



5. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:

a) Cenarycza\towa netto wykonania zadania, stanowi4cego przedmiot zam6wienia zgodnie

z pkt. 2 niniej szego zapytania ofertowego;

b) Obowiqzuj4ca stawka podatku od towar6w i uslug- wyraZona procentowo i kwotowo;

.i Cena iyciahowa brutto wykonania zadania stanowi4cego przedmiot zam6wienia,

z go dnie z pkt. 2 niniej sze go zapytania o fertowe go ;

d) Cena netto I tony materialu stanowi4cej przedmiot zam6wienia zgodnie zpki.2.

6. Ofertg nalely zlofilw terminie: do dnia 08.11.2019 r. do godz. 15 
m

w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiajQcego w pkt. 1 lit. a, w siedzibie Zamawiaj4cego:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei,
ul. 1-go Maja 2,
56-416 Twardog6ra

lub przesla6 na podany adres w czasie umo2liwiaj4cym dostarczenie oferty przed wyznaczonym

terminem.

7. Osobami uprawnionymi do kontakt6w z wykonawcami z ramienia zamawiaj1cego s4:

Starszy Administrator ROM - Teresa \-1czewna,
tel.7116066304
e-mail : t.laczewna@zgm.twardogora.Dl

(podpis)


