
Milicz, dnia 13.10.2021 r.
Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w
art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

w oparciu o dyspozycję art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U.2021.1129) zamówienie nie podlega ustawie

1. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miliczu  zaprasza  do  złożenia  ofert,  której  przedmiotem

zamówienia jest:

Zakup i dostawa podopiecznym OPS węgla kamiennego asortymentu orzech I typ 31.2;

32.1 lub 32.2  o parametrach potwierdzonych certyfikatem jakości węgla, nie gorszych

niż:

a) wartość opałowa (kaloryczność) – min. – 26000 kJ/kg;

b) zawartość popiołu max  9%;

c) zawartość siarki max  0,8%;

d) wilgotność max 10%.

2. Przewidywana wielkość zamówienia – około  65  ton.

3. Termin realizacji zamówienia w okresie grzewczym 2021/2022 od  1 listopada 2021 r. do 30

kwietnia 2022 r.

4. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena węgla wraz z dowozem – 100%.

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wpisanie swojej oferty cenowej w poniższej

części formularza wraz ze złożeniem podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy. 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godziny 15.30 w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu przy ulicy Trzebnickiej 2A.

7. Wybór ofert nastąpi w dniu 26 października  2021 r. 

8. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z potwierdzeniem odbioru węgla przez

podopiecznego OPS.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest: 

Pan Jakub Rozmus tel. 71 38 04 389,   j.rozmus@opsmilicz.com.pl

Zatwierdzam: Dyrektor OPS Marta Markowska



Część do wypełnienia przez Wykonawcę

OFERTA

Niniejszym  składam  ofertę  cenową  na  dostawę  wyszczególnionych  artykułów  będących  przedmiotem

zamówienia opisanego powyżej:

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Przewidywana

wielkość zamówienia

Cena jednostkowa

(brutto)

1. Węgiel orzech wraz z dostawą tona 65

Koszt całkowity: ……………………………………………..............................zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………….........................

Okres realizacji: ……………………………………….. dni roboczych od momentu złożenia zlecenia.

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1) W cenę wliczony jest koszt dostawy oraz podatek akcyzowy.

2) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania,

jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

4) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym;

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6) Do oferty załączamy następujące oświadczenia, dokumenty i inne:

a) Certyfikat jakości węgla.

b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,

Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Miliczu  z  siedzibą  w  Miliczu,  
ul.  Trzebnicka 2a,  e-mail:  ops@opsmilicz.com.pl,  tel.  71 38 41 338 moich danych osobowych niezbędnych do realizacji
przedmiotowej  usługi  zgodnie  z  ogólnym Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednakże odmowa podania danych skutkuje
odmową realizacji usługi. 

…………………………………….……                                   ..…………………………….                       ……….………………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)                             (miejscowość i data)                     (podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy



Załącznik b – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

………….………………………………                                                  
                                 pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  z  dnia  13.10.2021  r.  dotyczącego  dostaw
węgla kamiennego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 2A.

ja niżej podpisany(a) ………..…………………………………………………….oświadczam,
                                                 (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)

że……………………………...………………………………....................................................

……………………………………………………………………………………………….......
(dane Dostawcy – pełna nazwa i adres firmy)

nie jest powiązany osobowo  lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……..………………………… dnia ………………

……….…..……………………………………….
           Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
               oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)


