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ZAPYTANIE OFERTOWE

pn.:  Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w 2019 roku.

I. Nazwa i adres podmiotu, który składa zapytanie:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, tel.
75  74  11  800,  e-mail:sekretariat@mgops.lubawka.eu
strona www: mgops.lubawka.eu

II. Przedmiot zapytania o cenę:
1. W całym okresie realizacji szacowana wielkość zamówienia to około 50 ton węgla kamiennego o

następujących parametrach:

Węgiel Kamienny Orzech

Klasa węgla I gatunek 

Wartość opałowa Min. 24 MJ/kg 

Popiół Max 9%

Siarka Max 1%
2. Przewidywana ilość klientów – odbiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lubawce – około 135 gospodarstw na terenie miasta i gminy Lubawka.
3. Zamawiający przewiduje wielkość jednorazowej dostawy parti węgla kamiennego do jednego

klienta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce:
• minimum  200 kg
• maksimum 1000 kg

4. W ramach realizacji  przedmiotu zamówienia  i  w jego  cenie  Wykonawca zapewnia  pokrycie
wszystkich kosztów związanych  z  zakupem węgla,  załadunkiem,  transportem pod wskazany
adres  (obręb  miasta  i  gminy  Lubawka),  rozładunkiem,  a  także  inne  koszty  związane  z
wykonaniem umowy. 

5. Wykonawca będzie dostarczał węgiel każdorazowo po otrzymaniu od Zamawiającego wykazu
odbiorców węgla – klientów MGOPS, zawierającego imię i nazwisko świadczeniobiorcy, adres
dostawy  oraz  określenie  ilości  zamawianego  węgla.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
dostarczenia węgla do odbiorców w terminie do 5 dni od daty otrzymania wykazu. Wykonawca
zobowiązuje  się  złożyć  węgiel  u  odbiorcy  –  klienta  MGOPS  pod  adresem wskazanym przez
Zamawiającego  na  liście.  Wykonawca  po  dokonaniu  dostawy  zobowiązany  jest  uzyskać  od
odbiorcy  –  klienta  MGOPS  pokwitowanie  odbioru  węgla,  potwierdzone  jego  podpisem.
Wykonawca dostarcza węgiel do odbiorców w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:30 do 15:30. W przypadku nieobecności odbiorcy – klienta MGOPS w miejscu dostawy
węgla, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ponowić próbę dostarczenia opału. Po
drugiej  nieskutecznej  próbie  dostarczenia  zamówionej  dostawy  węgla,  Wykonawca

http://www.mgops.lubawka.eu/


niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej o zaistniałych trudnościach.

III. Warunki płatności:
1. Podstawą  rozliczenia  z  Zamawiającym  będą  faktury  wraz  z  imiennym  wykazem  odbiorców

węgla na których odbiorca  – klient MGOPS złożył podpis potwierdzający odbiór.
2. Rozliczenie  z  Zamawiającym następować będzie  przelewem na wskazane na fakturze  konto

bankowe  po  wykonaniu  usługi  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  przez  Wykonawcę
poprawnie  wystawionej  faktury  do  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Lubawce
 

IV. Termin realizacji zamówienia: 
od 1 stycznia 2019r.  do 31 grudnia2019 roku

V. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena 100 % ( maksymalnie 100 pkt. – punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku ).
Sposób  wyliczenia  punktacji:  Ocenie  podlegać  będzie  cena  bruto  za  jedną  tonę  węgla
kamiennego z dowozem na podstawie formularza ofertowego - załącznika nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

2. Oferty  będą  oceniane  w odniesieniu  do  najtańszej  spośród  nich.  Oferta  najtańsza  otrzyma
maksymalną  ilość  punktów,  a  pozostałym  Wykonawcom  zostanie  przypisana  odpowiednio
mniejsza liczba punktów.

3. Ocena ofert będzie się odbywała wg zasady:
W kryterium cena (Kc), Komisja dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

 * 100 * 100%

4. Ocena punktowa oferty będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  jako

najkorzystniejsza w oparciu o podanie kryterium wyboru.
7. Jeżeli   nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że

zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te  oferty,  do złożenia  w terminie  określonym przez Zamawiającego ofert  dodatkowych.
Wykonawcy  w  ofertach  dodatkowych  nie  będą  mogli  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

VI. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Ofertę  należy składać w kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe pn. Zakup i sukcesywna

dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubawce w 2019 roku.” w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka.

2. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, przesyłką kurierską, wyłącznie na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 14 grudnia
2018r. do godz. 10:00.

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferta powinna zawierać propozycję cenową za 1 tonę węgla kamiennego wraz z dowozem i

rozładunkiem.  Oferta  musi  być  podpisana  (czytelnie  lub  z  pieczątką  imienną)  przez



upoważnione  osoby.  Cena  musi  być  podana  w  PLN,  być  zaokrąglona  do  dwóch  miejsc  po
przecinku oraz być wartością bruto.

5. W toku badania  ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Informacji na temat niniejszego zapytania o cenę udziela pracownik MGOPS w Lubawce Agnieszka
Legutko  tel. 75 74 11 800, e-mail: sekretariat@mgops.lubawka.eu w godzinach pracy MGOPS:
poniedziałek  08:00 – 16:00, wtorek – piątek 07:00 – 15:00. 

                                                                                   p.o. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka
                                                                                       Pomocy Społecznej w Lubawce

                                                                                     /-/ Aldona Popardowska

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
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