
Jarosławiec, 06.12.2016r. 

Zespół Szkół w Jarosławcu                                                                   

ul. Bałtycka 65b 

76-107 Jarosławiec 

tel/fax 59 8109417 

e-mail: sekretariat@zsjar.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

               Dyrekcja Zespołu Szkół w Jarosławcu zwraca się z zapytaniem ofertowym 

o podanie ceny na zakup 110 ton węgla kamiennego typu „eko-groszek” wraz z transportem 

i rozładunkiem do Zespołu Szkół w Jarosławcu. 
 

I. Zamawiający 

Zespół Szkół w Jarosławcu 

ul. Bałtycka 65b 

76-107 Jarosławiec 

Tel/fax 59 8109417 

NIP 4990415652 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego „eko-groszek” w ilości 110 

ton do Zespołu Szkół w Jarosławcu wraz z transportem i rozładunkiem (ładowność do 

10 ton).  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

    → siarka – do 0,6% 

    → granulacja – 5-25 mm 

    → kaloryczność – 26-27 tyś. kJ/kg 

    → popiół – max 6% 

3. Dostawa węgla obywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy. 

4. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 5 ton, a w wyjątkowych przypadkach 

nie mniej niż 2 tony pojazdami o maksymalnej ładowności do 10 ton – ze względu na 

ułożenie terenu i brak możliwości wjazdu większymi pojazdami. Zamawiający 

odmówi przyjęcia opału dostarczonego większymi pojazdami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować węgiel na koszt własny. 

6. W przypadku, gdy zamawiający stwierdzi, że wykonawca dostarczył mokry węgiel, 

wykonawca zobowiązany jest zabrać mokry węgiel i przywieźć nowy suchy węgiel. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowego pomiaru wagi 

i wykonania analizy jakości węgla dostarczonego przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw.  
 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 godziny od daty złożenia zamówienia 

od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-

15:00. 

 

 
 



IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP, 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespół Szkół w Jarosławcu  

do dnia 14.12.2016r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 

przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionym w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Szkół 

w Jarosławcu 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsjar.pl; 

bip.postomino.pl/jaroslawiec/ 
 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów. 
 

VII. Dodatkowe informacje  

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

Elżbieta Safaryn – (0-59) 810-94-17 dyrektor 

Anna Modliszewska – (0-59) 810-94-17 referent, sekretariat@zsjar.pl 

VIII. Załączniki 

 wzór formularza ofertowego (zał. 1, oraz zał. 1a) 

 

http://www.zsjar.pl/
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy  …………………………………..……………………………………. 

                                                                          

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

                                                                    

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

REGON  ........................................  NIP  ................................................................  

tel. .  ...............................................  fax. .  ................................................................  

 

Dotyczy:  Dostawy  węgla kamiennego „eko-groszek” wraz z transportem i rozładunkiem   

                do Zespołu Szkół w Jarosławcu. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zapytania ofertowego za cenę ( brutto): 

 

Węgiel kamienny „eko-groszek” 

 

Łączna cena brutto …………………………………………………………………..zł. 

 

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

 

Do oferty należy dołączyć wypełnione formularze cenowe stanowiące załącznik nr 1a. 

 

1. Oświadczamy, że: oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie II 

zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania 

Zamawiającego, a dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, 

transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

2. Oświadczam, że  ceny będą stałe w czasie realizacji umowy. Oświadczamy, że uważamy się za 

związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty. 

 

3. W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wyniesie 14 dni. 

 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 

zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w zapytaniu ofertowym. 

 

5. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w ustawie z dnia 12 października 1994 

r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. z 

1994 r. Nr 126 poz. 615), a w szczególności treści art. 3 oświadczamy, ze złożona przez nas 
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oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie 

zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny. 

 

 

   W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

   podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wskazanym przez   Zamawiającego. 

 

 

 

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

                  { Miejscowość, data }                                     {  podpis ) 

 



Zespół Szkół 
w Jarosławcu 

Załącznik nr 1a 

 

 

 

 

Węgiel kamienny „Eko-groszek” – 110 ton”  
A 

Cena 1 tony węgla netto Stawka VAT Kwota VAT Cena 1 tony węgla brutto 

……………………… zł ………… % …………… zł ………………………… zł 
 

B 
Cena załadunku, przewozu i 

rozładunku 1 tony netto 

Stawka VAT Kwota VAT Cena załadunku, przewozu i 

rozładunku 1 tony brutto 

……………………… zł ………… % …………… zł ………………………… zł 
 

C 
Razem (A + B + C) netto Stawka VAT Kwota VAT Razem (A + B + C) brutto 

……………………… zł ………… % …………… zł ………………………… zł 

 

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………. zł  

 

 

 

 

 

 

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

           (Miejscowość , data )                          ( Podpis ) 
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