
Zapytanie Ofertowe
     

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
      „ZDU – Komunalka Sp. z o. o.”
     ul. Wybudowanie 18
     13-340 Biskupiec 
     tel. /56/  47 45037
     e-mail:administracja@zdukomunalka.pl
     strona internetowa: www.zdukomunalka.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa pelletu drzewnego dla „ZDU – Komunalka Sp. z o. o.” na sezon grzewczy 

2021/2022”

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego, workowanego, na 

sezon grzewczy 2021/2022 do 4 kotłowni znajdujących Biskupcu, w łącznej ilości ok. 190 ton. 
2.. Pellet - wymagania jakościowe:
• surowiec jednorodny 
• zawartość popiołu – max. 1,5 %;
• minimalna wartość opałowa min. 18 MJ/kg
• wilgotność – max. 8%
• średnica – 6-8 mm

3. Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na pellet na podstawie zużycia w sezonie opałowym 
2020/2021. Ilość stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na 
podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
4. . Pellet będzie dostarczany w workach na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do kotłowni
Wykonawcy do:

• kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Grudziądzkiej 12A,
• kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 6,

• kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek 5
• kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Wybudowanie 21

5.  Wykonawca będzie dostarczał pellet na zlecenie złożone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawianą ilość pelletu w terminie do 4 dni 
roboczych od złożenia zlecenia, 
7.  Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub innym 
ustalonym z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego pelletu zgodną z 
wymaganiami przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
wynikające z nieprawidłowego realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca wyładunku.
10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
poniesie Wykonawca.
11. Wykonawca jest zobowiązany do:
-. zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,

http://www.zdukomunalka.pl/


-  sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw w stosunku do 
zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.

IV. Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie :  od podpisania umowy
zakończenie :  31 maja 2022r.

V. Termin związania ofertą:
 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    
VI. Okres gwarancji: 1 ………………………………………………

VII. Kryterium wyboru oferty
Cena –  waga 100%
…………..- waga …………….%

VIII. Sposob przygotowania ofert:2

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania  w formie
pisemnej/elektronicznej w języku polskim
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej,
- ofertę można złożyć jako korespondencję mailową

IX. Miejsce i termin złożenia oferty oferty
Ofertę  (z  podaną  nazwą  zadania)  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  na  załączonym

formularzu ( załącznik nr 1) podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Dopuszczalne metody złożenia oferty: mailem na adres: www.  administracja@zdukomunalka  .pl lub
też  dostarczenie  osobiście  do  siedziby  zamawiającego:  „ZDU  –  Komunalka  Sp.  z  o.  o.”  ul.
Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec do dnia 20     lipca   20  2  1   r. do godz. 1  0  00  .
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą i  rozładunkiem
towaru.
Cenę podaną w ofercie (brutto PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie jest zwolniony z opłaty podatku akcyzowego.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Zapolski Leszek –     604 417 028
Arkadiusz Moskal – 606 275 947

XI. Warunki Płatności:
Termin rozliczenia należności za dostarczony towar 14 od dnia prawidłowo wystawionej i 

dostarczonej Faktury VAT

http://www.zdukomunalka.pl/
http://www.zdukomunalka.pl/
http://www.zdukomunalka.pl/


XII. Inne istotne warunki zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...
XIII Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 – druk oferty
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy.

          05.07.2021r.

………………………………………………………
(data i podpis pracownika ds. zamówień publicznych)

1. Jeżeli jest wymagany,
2. Należy określić sposób przygotowania oferty.


	„ZDU – Komunalka Sp. z o. o.”

