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 dnia _________________  

  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego Zapytania. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania 

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane. 

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 3  ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie 

art. 364 ust. 1 pkt. 1 ustawy nie podlega jej przepisom. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) 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 6 000 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   –     0,40 % 

-  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. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

W okresie 1 lipiec 2021 – 31 marzec 2022 r. Wykonawca dostarczy i zmagazynuje na placu 

składowym Ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. przy ul. 

Ciepłej 1 :  

- 6 000 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.   

 

 

 

 

 



V. Wymagane terminy płatności i harmonogram zakupów : 

Harmonogram dostaw miału węglowego stanowi załącznik nr 1 do umowy będącej 

załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. 

Harmonogram płatności za dostawę miału węglowego stanowi załącznik nr 2 do umowy 

będącej załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. 

Termin płatności będzie wynosić 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury Zamawiającemu. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

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) wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat sprzedaż, zrealizowane dostawy 

lub przewozy miału w ilości minimum 5 000 Mg dla jednego podmiotu w okresie 9 miesięcy. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w zaproszeniu. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Przemysław Banach, tel. 724 222 021,  

e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

2) w kwestiach merytorycznych – Dariusz Andrzej Gąsiewski, tel. 609 990 464. 

 

VIII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl


1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto. 

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone w rozdziale VI Zapytania 

(na załączonym druku - załącznik nr 2), 

3) 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, 

4) 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 ),  

5) wypełniony formularz deklaracji o pochodzeniu miału węglowego (na załączonym druku 

załącznik nr 3),  

6) oświadczenie o wielkości sprzedaży, zrealizowanych dostawach lub przewozach w ostatnich  

3 latach (na załączonym druku - załącznik nr 4) – wymagane jest minimum 5 000 Mg 

zrealizowanych dostaw lub przewozów dla jednego podmiotu w okresie 9 miesięcy, 

7) dowód wniesienia wadium. 

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. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie i 

oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Sprzedaż połączona z dostawą miału węglowego  2021/2022 – Ciepłownia w Kolnie 

nr sprawy:3/ZEC/2021 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.06.2021 r. o godz. 13.10 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

10. Zamawiający informuje, oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 



przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

  

X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości: 10 000,00 PLN                     

2. Wadium może być wniesione w: 

1) Pieniądzu; 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 

r. poz. 310, z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Kolno   

nr rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010  z dopiskiem na przelewie: „Wadium w 

postępowaniu nr - 3/ZEC/2021”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3 niniejszego zapytania, przed upływem 

terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 

składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy; 

3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  z przyczyn  leżących  po  jego  

stronie,  nie  złożył niezbędnych oświadczeń  lub  dokumentów  w celu potwierdzenia spełniania 



warunków udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania lub  

pełnomocnictw,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w punkcie 6. 

10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

do dnia 21.06.2021 r., do godziny 13.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

IX Zapytania.  

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert w formie elektronicznej ma data i godzina wpływu 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.06.2021 r., o godzinie 13.10. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający poinformuje Wykonawców odnośnie: 

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

b) ceny zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryterium: 

-  cena za 1 Mg miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem – waga 100 %. 



2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

XV. Pozostałe informacje.  

1. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert. 

2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. 

 

XVI. Klauzula RODO.  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w PUK w Kolnie Sp. z o. o. –  

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A . Telefon 86 278 22 84,  

email: sekretariat@puk-kolno.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,, Opracowanie projektu 

budowlanego remontu komina stalowego w Ciepłowni w Kolnie” prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego.   

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Banach - pod adresem e-mail: 

przemyslaw.banach@puk-kolno.pl. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania 3/ZEC/2021;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych; 

mailto:sekretariat@puk-kolno.pl
mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl


3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO, 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki :. 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie . 

3. Deklaracja pochodzenia węgla. 

4. Oświadczenie o wielkości sprzedaży. 
5. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY – Dostawa  

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..………… 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: faks………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………  

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie : 

a) dostawę i zmagazynowanie miału węglowego w okresie: 1 lipiec 2021 – 31 marzec 2022 r. na 

placu składowym Ciepłowni PUK w Kolnie Sp. z o.o. przy ul. Ciepłej 1 o poniższych 

parametrach : 

 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. Ilość  Mg 

2. Minimalna  wartość  opałowa  MJ/kg 

3. Maksymalna  zawartość  popiołu  % 

4. Maksymalna  zawartość  siarki  % 

5. Maksymalna  zawartość  wilgoci  % 

 

b) sprzedaż Zamawiającemu zgromadzonego miału węglowego w cenie przedstawionej                       

w formularzu oferty i zgodnie z Harmonogramem płatności za dostawę miału węglowego 

do Ciepłowni w Kolnie w okresie 1 lipiec 2021 – 31 marzec 2022 r. 

 

 

 

 

 

http://www.puk-kolno.pl/


 

Cena jednostkowa netto:............................................................................................................... zł/Mg 

Wartość netto:...................................................................................................................................... zł 

(słownie)........................................................................................................................................ 

Podatek VAT (kwotowo): 

......................................................................................................................zł 

(słownie)......................................................................................................... 

Wartość brutto: ....................................................................................................................................zł  

 

(słownie)........................................................................................................................         

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń. 

5. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,                                   

w zakresie obowiązków Wykonawcy zgodnie z warunkami zamówienia i wzorem umowy. 

6. Oświadczamy, że oferowana cena miału węglowego nie zawiera podatku akcyzowego. 

7. Oświadczamy, że oferowany przez nas miał węglowy spełnia warunki opisane w rozdziale III 

Zapytania. 

8. Oświadczamy, że miał węglowy zostanie dostarczony do Zamawiającego transportem 

samochodowym i rozładowany na plac składowy Ciepłowni w Kolnie przy ul. Ciepłej 1. 

9. Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 

10. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.   

11. Termin płatności będzie wynosić 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

12. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Projekcie Umowy  

wg załącznika.  

13. Wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało 

wniesione w dniu ............................................................., w formie: 

…..……............................................................................... 

14. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: 

…...………………..............................................................................................…...………. 

 

 

 

 



Dodatkowe zobowiązania/uwagi 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są  w kolejności 

ponumerowane i składa się ona z   ........ stron.  

 

 

 

…………..………. dnia  ………… 

 

 

 

………………………….….......................................................... 

    ( podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 

 

 

 

 

................................................... 

       ( pieczątka wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

........................................ 

( pieczątka wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy iż : 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności . 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . 

4. Nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego. 

5. Akceptujemy wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 …................................................................... 

  (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

........................................ 

( pieczątka wykonawcy ) 

 

 

 

DEKLARACJA nr .......... 

Deklaruję, że: 

1. Zamówienie zrealizuję w oparciu o węgiel z następującego źródła : 

kopalnia ..................................................................................................................... 

 w klasie .................................................................................................................... 

 ilość ......................................................................................................................... 

2. Oferowany miał węglowy posiada w stanie roboczym następujące parametry : 

1.   wartość opałowa     [MJ/kg] 

2.   zawartość popiołu     [%] 

3.   zawartość siarki     [%] 

4.   zawartość wilgoci     [%] 

5.   zawartość chloru    [%] 

6.   temp. mięknięcia popiołu     [Co] 

7.   zawartość części lotnych    [%] 

8.   spiekalność RI     

3. Do deklaracji załączam następujące dokumenty potwierdzające deklarowane parametry 

oferowanego miału węglowego: ........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                 

 

…................................................................... 

  (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

........................................ 

( pieczątka wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy sprzedaż węgla, dostawy węgla, przewóz 

towarów masowych (*) w ilości nie mniejszej niż 5 000 Mg dla jednego podmiotu w okresie 9 miesięcy. 

Zobowiązujemy się, że na prośbę Zamawiającego, w toku postępowania, przedstawić dokumenty 

potwierdzające powyższe oświadczenie. 

 

 

 

 

…................................................................... 

  (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )  

 

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

UMOWA Nr …… /ZEC/……/2021 

 

z dnia  . . . . . . .  …...2021 r. zawarta w Kolnie pomiędzy : 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A,  

NIP 291-02-07-503, Nr KRS 0000329830 zwanym dalej "Zamawiającym"  reprezentowanym przez:    

Marek Łuba – Prezes Zarządu 

Marcin Gromadzki – Wiceprezes Zarządu 

a 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….   

                    

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

                

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż połączona z dostawą i magazynowaniem miału węglowego  

23-14-04 w ilości 6 000 Mg o parametrach roboczych: 

-  sortyment (wg PN-82/G-97001) –   miał M II A 

-  klasa ( wg PN-82/G-97003 )  –   23-14-05 

-  minimalna wartość opałowa   –   23,0 MJ/kg 

-  maksymalna zawartość popiołu  –   14,0 % 

-  maksymalna zawartość siarki  –   0,40 % 

-  maksymalna zawartość wilgoci –   13 % 

- miał węglowy musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów 

węgla, 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. Realizacja przedmiotu umowy sprzedaży będzie następować sukcesywnie w okresie od 1 lipiec 

2021 r. – 31 marzec 2022 r. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają maksymalną cenę za sprzedany (wraz z transportem i rozładunkiem) miał 

węglowy w wysokości netto . . . . . . . . . . .  + VAT za tonę loco plac składowy 

Zamawiającego przy ulicy Ciepłej 1 w Kolnie. 

2. Termin płatności ustala się na 60 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem płatności będącego 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. 

 

§ 3. 

1. W okresie 1 lipiec 2021 r. – 31 marzec 2022 r. Wykonawca dostarczy i zmagazynuje na placu 

składowym Ciepłowni Zamawiającego przy ul. Ciepłej 1 miał węglowy w ilości  

6000 Mg o parametrach określonych w § 1 ust.1 niniejszej umowy. 

2. 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. 

 



§ 4. 

1. Dostawy miału węglowego określonego w § 1 ust.1 odbywać się będą partiami wg. 

ustalonego i potwierdzonego przez strony harmonogramu będącego załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej umowy, określającego ilości dostaw miału węglowego na każdy miesiąc 

kalendarzowy w okresie 1 lipiec 2021 r. – 31 marzec 2022 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany określonej w harmonogramie ilości 

dostaw miału węglowego oraz skutkującą tym zmianą harmonogramu płatności w 

poszczególnych miesiącach informując o tym na piśmie Wykonawcę z 7-dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wyłącznie miał węglowy o parametrach 

określonych w § 1 ust 1 niniejszej umowy.  

4. Do każdej dostarczonej miesięcznej partii towaru Wykonawca dołączy odpowiedni, 

oryginalny dokument potwierdzający jego jakość i ilość. Zamawiający potwierdzając na 

nim odbiór ilości dostarczonego towaru (miału węglowego ) jeden egzemplarz zatrzymuje 

u siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości dostarczanego miału węglowego. 

Parametry miału węglowego zostaną zbadane na zlecenie Wykonawcy przez laboratorium 

posiadające akredytację PCA na badanie paliw stałych. Wykonawca dostarczy kopię 

akredytacji. 

6. Uprawniony pracownik akredytowanego laboratorium pobierze próbkę miału węglowego 

zgodnie z wymaganiami posiadanej akredytacji i normy PN-90/G-04502. 

7. Przy czynnościach poboru próbki miału węglowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel 

Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja 

sposobu pobrania próbek. 

8. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia : 

1) wartość opałowa w stanie roboczym Qr , 

2) wartość opałowa w stanie analitycznym Qa , 

3) zawartość popiołu w stanie roboczym Ar , 

4) zawartość popiołu w stanie analitycznym Aa , 

5) zawartość siarki w stanie roboczym Sr , 

6) zawartość siarki w stanie analitycznym Sa , 

7) zawartość wilgoci całkowitej Wr , 

8) zawartość wilgoci w próbce analitycznej Wa , 

9) części lotne w stanie roboczym Vr , 

10) części lotne w stanie analitycznym Va , 

 

9. W przypadku dostawy miału węglowego o parametrach niższych niż określone w §1 ust. 1  

Zamawiający  ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości różnicy cen pomiędzy 

deklarowaną w umowie, a potwierdzoną przez akredytowane laboratorium wartością 

opałową warunkach roboczych . 

10. Cenę miału węglowego ustala się wówczas według niższej klasy, traktując cenę ofertową i 

ofertową klasę opałową jako podstawę do ustalenia cennika liniowego miału węglowego w 

zł/GJ i ustalenia w ten sposób niższej ceny miału węglowego. 

 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie ilościowe dostaw miału węglowego odbywać się będzie według wskazań wagi  

(o nośności 60 Mg) stwierdzonych u Zamawiającego z potwierdzeniem przedstawiciela 

Wykonawcy uczestniczącego przy rozładunku i ważeniu towaru. Dokument z ważenia 

będzie dostarczony Wykonawcy. 



2. Ewentualne reklamacje jakościowe towaru Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni licząc od 

daty otrzymania dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonego miału (wykonane 

przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego).  

3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.                                        

Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uważany za uwzględnienie reklamacji zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego zawartym  w reklamacji. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca  gwarantuje stałość ceny za miał węglowy ustalonej w § 2 ust. 1. przez okres 

trwania umowy, przez okres realizacji  uprawnień z tytułu rękojmi za wady i przez okres 

magazynowania miału węglowego, zgodnie z postanowieniem § 3 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie umowy osobom trzecim pod jakikolwiek 

tytułem prawnym. 

 

§ 7. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 

 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

 

a) w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

     

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umownej 

przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

§ 8. 

1. Strony mają możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w formie 

pisemnej. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu kalendarzowym 

miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, gdy :  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie  kontynuuje jej  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca dostarczy miał węglowy o parametrach gorszych od określonych w § 1 

ust 1 o 5% . 

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli:  

1) Zamawiający bez uzasadnienia na piśmie odmawia odbioru dostaw przedmiotu umowy, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

 

§ 9. 

1) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z podpisem obu stron. 

2) Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby 



trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 10. 

Sporne sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 12. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 13. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : harmonogram dostaw miału węglowego 

(załącznik nr 1), harmonogram płatności za dostawę miału węglowego (załącznik nr 2), 

formularz ofertowy (załącznik nr 3), oświadczenie (załącznik nr 4), deklaracja pochodzenia 

węgla (załącznik nr 5), wielkość sprzedaży (załącznik nr 6). 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do umowy nr…. 

 

     

 

 

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M 

 

dostaw miału węglowego do P.U.K. w Kolnie Sp. z o.o. – Ciepłownia w Kolnie ul. Ciepła 1  

w okresie 1 lipiec 2021 r. – 31 marzec 2022 r. 

 

L.p. 

 

Termin dostaw 

 

Ilość   

ton 

1. lipiec 2021 r. 1 500 

2. sierpień 2021 r.  1 500 

3. wrzesień 2021 r. 2 000 

4. październik 2021 r.  1 000 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do umowy nr…. 

 

 

     

 

 

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M 

 

płatności za dostawę miału węglowego  

do P.U.K. w Kolnie Sp. z o.o. – Ciepłownia w Kolnie ul. Ciepła 1  

w okresie 1 lipiec 2021 r. – 31 marzec 2022 r. 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA :  

  

 

 

 

 

L.p. 

 

Termin (miesiąc) 

wystawienia faktury 

 

 

Ilość   

 ( ton ) 

1. lipiec 2021 r.   150 

2. sierpień 2021r.   250 

3. wrzesień 2021 r.   450 

4. październik 2021 r.   950 

5. listopad 2021 r.    950 

6. grudzień 2021 r.   950 

7. styczeń 2022 r.   900 

8. luty 2022 r.   900 

9. marzec 2022 r.    500 


		2021-06-16T14:41:39+0200




