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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę miału węglowego 2019/2020 

- Ciepłownia w Kolnie 
 

Dotyczy: oferta cenowa na sprzedaż połączoną z dostawą miału węglowego 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., 18 – 500  Kolno, ul. Kolejowa 4A, zwraca 
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż z dostawą miału węglowego na warunkach 
określonych poniżej : 

1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż połączona z dostawą transportem samochodowym wraz z 
rozładunkiem i magazynowaniem, loco plac składowy Ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. przy ul. Ciepłej 1, miału węglowego w ilości 6 200 Mg o 
następujących parametrach określonych w stanie roboczym : 

-  sortyment (wg PN-82/G-97001) –   miał M II A 
-  klasa ( wg PN-82/G-97003 )  –   23-14-045 
-  minimalna wartość opałowa   –   23,00 MJ/kg 
-  maksymalna zawartość popiołu  –   14,00 % 
-  maksymalna zawartość siarki   –     0,45 % 
-  maksymalna zawartość wilgoci  –  13,00 % 
- miał węglowy musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów 

węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych  
oraz zlepionych drobnych frakcji miału węglowego w postaci brył, kul. Stwierdzenie takiego 
rodzaju zanieczyszczeń w miale węglowym będzie przyczyną złożenia reklamacji. 

2. Termin realizacji zamówienia : 
W okresie sierpień – październik 2019 r. Wykonawca dostarczy i zmagazynuje na placu składowym 
Ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. przy ul. Ciepłej 1 :  
- 6 200 Mg miału węglowego o parametrach wyżej wymienionych. 

Koszt magazynowania miału węglowego będzie wynosił ryczałtowo 100 zł/m-c + VAT i będzie płatny 
na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego na koniec każdego miesiąca. 
Zamawiający zobowiązuje się kupić u Wykonawcy zmagazynowany miał węglowy po maksymalnej 
cenie na warunkach określonych w Umowie i zgodnie z przedstawionym harmonogramem zakupów 
i płatności stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy .  

3. Wymagane terminy płatności i harmonogram zakupów : 

Harmonogram zakupów i  fakturowania płatności za sprzedaż połączoną z dostawą miału 
węglowego  : 

sierpień 2019 r.  –       250 Mg 
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wrzesień 2019 r. –       450 Mg 
październik 2019 r. –    1 150 Mg 
listopad 2019 r.  –    1 200 Mg 
grudzień 2019 r. –    1 050 Mg 
styczeń 2020 r.  –    1 050 Mg 
luty 2020   –       700 Mg 
marzec 2020  –       350 Mg 

Termin płatności będzie wynosić 45 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu . 

4. Warunki, jakie muszą spełniać WYKONAWCY : 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :  
1)  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania czynności, związanych z realizacją zamówienia, 
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                              

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
3) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego, 
4) akceptują wymagania przewidziane w niniejszych warunkach. 

5. Sposób przygotowania oferty : 

 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami wskazanymi na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 3, 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
 oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy, 
 jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku niż polski,                   

muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia, 
 wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone                

we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe rozkompletowanie oferty, 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osoby podpisujące ofertę, 

 oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
 koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego : 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 
18 – 500 Kolno 
ul. Kolejowa 4A 
 i oznakowana następująco: Sprzedaż połączona z dostawą miału węglowego  2019/2020 – 
Ciepłownia w Kolnie " nie otwierać  przed 05.08.2019 r. godz.1230    
 

 w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za ich przedterminowe otwarcie. 

6. Wymagania : 
1) oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, 
2) cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie z Warunkami Zamówienia i wzorem odpowiedniej 
umowy, 

3) cena ofertowa ( jednostkowa oraz za wykonanie całości przedmiotu zamówienia) nie będzie 
podlegać waloryzacji w całym okresie obowiązywania umowy ), 

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN, 
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5) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty . 

 

 Wymagane dokumenty, potwierdzenia i referencje : 
a) wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku - załącznik nr 3 podpisany przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 
b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone w punkcie 5 niniejszych 

warunków (na załączonym druku - załącznik nr 4 ), 
c) aktualny ( wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis  

z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem, 

d) oświadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada status 
pośredniczącego podmiotu węglowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 
roku o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 864 )  

e) wypełniony formularz deklaracji o pochodzeniu miału węglowego (na załączonym druku 
załącznik nr 5),  

f) oświadczenie o wielkości sprzedaży, zrealizowanych dostawach lub przewozach w ostatnich 
 3 latach (na załączonym druku - załącznik nr 6 ) – wymagane jest minimum 100 000 Mg rocznie. 
 
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) 
Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie 
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika 
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć udzielone 
pełnomocnictwo. Brak któregokolwiek dokumentu może spowodować wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania. 

8. Sposób obliczania ceny oferty : 
1) należy podawać ceny netto, brutto oraz kwotowo podatek VAT, w złotych polskich, 
2) cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,               

w zakresie obowiązków Wykonawcy zgodnie z warunkami zamówienia i odpowiednim wzorem 
umowy, 

3) Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy na węgiel w związku z rodzajem prowadzonej 
działalności na podstawie art. 31a ust.1 pkt 8 w zw. z art. 31c ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 
roku o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ). 

9. Tryb udzielania wyjaśnień. 
1) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie, kierując swoje zapytania  

na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie                                   
do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert, 

2) pisemna odpowiedź zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego  
bez wskazania źródła zapytania, 

3) w uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację zamówienia. O każdej 
ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie na swojej stronie internetowej. 
Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert, Zamawiający 
przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
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10. Termin i miejsce składania ofert : 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., 
18 – 500 Kolno, ul. Kolejowa 4A do godziny 1200  dnia 05.08.2019 r. w zapieczętowanej kopercie  
z napisem " Sprzedaż połączona z dostawą miału węglowego  2019/2020 – Ciepłownia w Kolnie " 

W przypadku składania oferty drogą pocztową ( przesyłka polecona lub pocztą kurierską ) za termin                        
jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez ich otwierania . 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert : 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 
18 – 500 Kolno, ul. Kolejowa 4A,  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r. o godz. 1230  w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 

12. Sposób wyboru oferty : 
Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria : 
-  cena za 1 Mg miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem – waga 100 % 

13. Termin związania ofertą :  45 dni, licząc od upływu terminu składania ofert . 

14. Tryb ogłoszenia wyników postępowania : 
O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą faksu, a wybrany 
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

15. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami : 
- Tomasz Wiśniewski – kierownik Działu Energetyki Cieplnej; ul. Ciepła 1, 18 – 500 Kolno  
tel. 862782701 w godz. 730– 1400  . 

 
Dokumentacja dotycząca postępowania ( Warunki Zamówienia, Formularz ofertowy, Wzór Umowy, 
Wzory pozostałych dokumentów) jest załączona do niniejszego pisma w formie załączników . 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia postępowania w całości  
lub części bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

 
 

 
Prezes Zarządu 

Marek Łuba 
 
 
Załączniki : 
1. Wzór umowy . 
2. Harmonogram dostaw miału – Załącznik Nr 1 
3. Harmonogram płatności za dostawę miału – Załącznik Nr 2 
4. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3 
5. Oświadczenie  – Załącznik Nr 4 
6. Deklaracja pochodzenia węgla – Załącznik Nr 5 
7. Oświadczenie o wielkości sprzedaży – Załącznik Nr 6 

 


