
 

       Załącznik nr 1 

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” 

                                                                                                        Pieszcz             02.12.2019                    

…..................................., ...........r. 
                                                                                                                                            [miejscowość] 

                             

 

 

Zaproszenie do składania ofert  
 

 

Szkoła Podstawowa w Pieszczu; Pieszcz 46; 76-113 Postomino 
                                                     ............................................... 
                                                                                [nazwa zamawiającego] 
 

zaprasza 

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: 

 DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO TYPU ORZECH GRUBY 

 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIESZCZU W ROKU KALENDARZOWYM 2020 

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych. 

1. Ofertę należy złożyć: 

1)   w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, lub 

     2)    e-mailem na adres : sekretariat@sppieszcz.pl 

2. Na kopercie /w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę 

i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na: Dostawę węgla kamiennego  

do Szkoły Podstawowej w Pieszczu”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Węgiel kamienny w ilości ok. 40 ton, pochodzący z Polski, 

typu - orzech gruby; wartość opałowa (kaloryczność) –nie mniejsza niż 28 MJ/kg; zawartość 

popiołu – max. do 8 %; zawartość siarki –  max. do 0,6 %; wilgotność  - do 15 %. 

4. Kryteria oceny ofert: 

- najniższa cena  

5. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienia i dostawy  odbywać się będą sukcesywnie w okresie trwania umowy tj. od dnia 

01.01.2020 r. do dnia: 31.12. 2020  r. w ilościach i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

 

6. Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r., do godz. 10.00. 

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 



Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.00,            a 

wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie szkoły pod adresem: 

www.sppieszcz.pl w zakładce  BIP/przetargi  i w siedzibie Szkoły Podstawowej  w Pieszczu; 

Pieszcz 46 - na tablicy informacyjnej. 

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

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pani Elżbieta Wojtaś, Pieszcz 46, 76-113 Postomino  tel. 511783966; 598108696 

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy 

umowę w sprawie zamówienia. 

                                                                                                                        

                                                                                                     Renata Mazur-Wojciechowska 

                                                                                                          Dyrektor szkoły 

 

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

[podpisał w imieniu zamawiającego] 

 

   Pieszcz                02.12.2019 

......................., dn. ................... r. 

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. Wzór formularza cenowego . 

 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans 

kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi 

zobowiązania Szkoły Podstawowej w Pieszcz do zawarcia umowy. 
 

 

 

 

http://www.sppieszcz.pl/

