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    Wleń, dnia 7 września 2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na sukcesywną dostawę ekogroszku do Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

„Sukcesywną dostawę ekogroszku w ilości około 28 ton, po 3 tony jednorazowo do Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki we Wleniu”, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego, przy 

użyciu własnego środka transportu Wykonawcy. 

I. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

 Adres: 59-610 Wleń, ul. Chopina 2 

 NIP: 616-11-62-946 

 Tel.: 75/7136268 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie nie podlega Ustawie Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz.U.2019r., poz. 1843 ze zm.), na 

podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału stałego w miarę zapotrzebowania 

do: 

1) Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, ul. Chopina 2. 

Dostawy okresowe w ilości po 3 tony ze względu na ograniczone możliwości 

magazynowania. 

2) Świetlicy w Pilchowicach. 

    Dostawy okresowe w ilości po 3 tony ze względu na ograniczone możliwości 

magazynowania. 

2. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał na sezon grzewczy 

2020/2021. 

3. Wymagane parametry ekogroszku: 

a) niska zawartości popiołu - max 10%, 

b) niska zawartości siarki - max 1%, 

c) kaloryczność - min 26 MJ/kg, 

d) granulacja - od 5 do 25 mm, 

e) wilgotność - do 10%. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: od 21 września 2020 r. Do 30 kwietnia 2021 r. 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ: 

Do oferty należy przedłożyć oświadczenie dot. RODO – wzór załącznik nr 1. 
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VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

− cena oferty (brutto) - znaczenie 100% 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Termin liczony jest od dnia terminu składania ofert, który został określony w pkt. I X. 

 

VIII. WARUNKI PLATNOŚCI: 

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty 

przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu dostawy (cząstkowej). Płatność 

nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

IX. TERMIN, MIEJSCE ORAZ FORMA SKAŁADANIA OFERT: 

1. Termin złożenia oferty: 16.09.2020r., godz. 12:00; 

2. Oferty można składać: 

a) osobiście w siedzibie OKSiT Wleń, 59-610 Wleń ul. Chopina 2, lub  

b) przesłać na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, 59-610 Wleń, ul. Chopina 2 

(liczy się data wpływu), lub  

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: oksit@wlen.pl  

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie 

składania ofert – nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

X. WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Wyniki postępowania zostaną przesłane drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

XI. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Oferty składane są w formie elektronicznej – należy przedłożyć skan podpisanych 

dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt. 

V. 

3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub odwołać warunki 

postępowania. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Informację o odwołaniu postępowania 

Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

5. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru nastąpi, w przypadku, gdy: 

• nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania; 

• cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
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na sfinansowanie zamówienia; 

• wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa; 

• postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

6. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

• zostaną złożone po upływie terminu składania ofert; 

• treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia; 

• Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 

• będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 

omyłkę rachunkową. 

7. W  toku  badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w 

informacji o wynikach postępowaniu. 

8. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z formularzem oferty nie złożyli wymaganych 

skanów oświadczeń lub dokumentów, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W 

przypadku nie złożenia wymaganych wyjaśnień i dokumentów w wyznaczonym terminie oferta 

zostanie odrzucona. Wezwania przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany przez 

Wykonawcę adres email w formularzu ofertowym. 

9. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, składając w formie elektronicznej stosowne pisemne oświadczenie. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania 

wyboru oferty. 

 

UWAGA!!! 

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie 

Wykonawców. Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne 

czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW:  

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 

Małgorzata Leśniok, tel. 75 71 36 268. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie dot. RODO; 

2. Załącznik nr 2 – klauzula RODO. 


