Znak sprawy: ORG.2600.3.2017

Lubicz, 05.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę węgla.
Zamawiający:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,
tel.56 6212140, fax.56 6782122, email: org@lubicz.pl.
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa węgla do Urzędu Gminy Lubicz na sezon grzewczy 2017 r.- 2018 r.
gruba kostka o kaloryczności 25-30 MJ/kg, zawartość siarki max. 0,8 %, zawartość popiołu
max. 8%. Dostawa i rozładunek, po wcześniejszym ustaleniu terminu i ilości zamówienia,
odbywać się będzie raz w miesiącu, począwszy od września br. do marca 2018 r. Partie
zamawianego węgla do budynku nie będą przekraczać jednorazowo 4t. Szacuje się, że ilość
zamówienia w całym sezonie grzewczym tj. od września br. do marca 2018 mieścić się będzie
w granicach 20 t. – 25 t. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej
ilości zamawianego towaru w przypadku zmniejszonych potrzeb grzewczych.
Węgiel zużywany będzie przez organ administracji publicznej – art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( tj. Dz.U.2017.43) i przeznaczony, przez organ
administracji publicznej, do celów opałowych.
Opis kryterium jakimi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty:
100% - cena brutto
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej należy przekazać
elektronicznie, pocztą lub osobiście Zamawiającemu do dnia 19 września 2017 r. do
godz.15.00.
Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:
1. Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
2. NIP …………………………………………………………………………….………..
3. REGON …………………………………………………………………………….…...
4. nr rachunku bankowego ………………………………………………………………...
5. cenę netto i brutto / tona
………………………………………………………………………
6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Warunki płatności:
Przelew na konto bankowe wykonawcy, na podstawie faktury VAT,
termin płatności 14 dni od daty doręczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Andżelika Solińska, tel.56 6212140, email: org@lubicz.pl

