
  

 

                                                                            

 

Żnin, dnia 23 września 2013  roku.  

MOPS.271.1.2013 

                                                                          

                                                         Wg ROZDZIELNIKA  
 

                                            ZAPYTANIE  OFERTOWE  
 
 
NA DOSTAWĘ  WĘGLA KAMIENNEGO ORZECH O PARAMETRACH 26-8-07  W 
SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE ORAZ DO FILII ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – 
WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE” 
 
 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 
zamówienia: 
„DOSTAWA  WĘGLA KAMIENNEGO ORZECH O PARAMETRACH 26-8-07  W 
SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE ORAZ DO FILII ŚWIETLIC  OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE” 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2014 roku.  
Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 
36  I piętro  „Sekretariat”  
Termin składania ofert upływa : 30 września 2013 roku o godz. 15,00.  
Kryterium oceny ofert: cena 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta zawierająca  najniższą cenę brutto za 1t węgla kamiennego orzech o 
parametrach 26-8-07 wraz z dowozem do klientów na terenie miasta i gminy 
Żnin, fili świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz załadunkiem i 
rozładunkiem.  
Cena będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy.   
 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  węgla kamiennego orzech o parametrach 
26-8-07 , dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz filii 
świetlic opiekuńczo -  wychowawczych  działających w strukturach MOPS w Żninie  
w sezonie grzewczym 2013/2014 tj. od miesiąca października 2013 roku do 30 
kwietnia 2014 roku. Ilość dowożonego węgla dla indywidualnego  klienta może 
wynosić od 250 kg do 1tony.  
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2. Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca dostarczy świadectwo jakości lub 
deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
3. Opał będzie dostarczany przez Dostawcę jego własnym transportem. Koszt 
dowozu do klientów i świetlic musi już być wliczony w cenę brutto 1 tony węgla.   
4. Zamówienia będą składane  pisemnie , w formie list zawierających : nazwisko i 
imię klienta , adres zamieszkania , ilość przydzielonego opału oraz rubrykę 
potwierdzającą odbiór przez klienta. W wyjątkowych sytuacjach, w celu usprawnienia 
dowozu  zamówienie może być złożone telefonicznie. W takiej sytuacji pisemna lista 
będzie w jak najszybszym czasie dostarczona dostawcy.  
W przypadku dostawy do filii świetlic, Dostawca będzie powiadamiany oddzielnym 
pismem.  
5. Opał powinien być dostarczony do klientów lub świetlic w terminie 3 dni  od 
otrzymania listy  lub pisma. W wyjątkowych przypadkach , uzgodnionych uprzednio 
telefonicznie, węgiel będzie musiał być dostarczony tego samego dnia.  
6. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia 
na wskazany na listach adres  klientów oraz filii świetlic.  
7.Koszt załadunku  i rozładunku wliczony jest w cenę 1 t węgla brutto.  
 

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
 
1.Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
2.Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 
Dostawcy i opatrzona  pieczęcią. 
3.Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę.  
4.Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i 
słownie.  
 
Oferta musi zawierać:  
 
- formularz ofertowy 
- parafowany na każdej stronie   wzór umowy 
 
stanowiące załączniki  do zapytania ofertowego. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


