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Lubliniec, dnia 08-08-2017

ZAPYTANIE CENOWE
dot. zakupu węgla
Postępowanie prowadzone jest w formie ZAPYTANIA CENOWEGO w oparciu o Regulamin z dnia
28.04.2017 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby KP
PSP Lubliniec o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. ( Ujednolicony tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn.zm) tj. kwoty 30.000 euro.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 25 t. węgla typu ekogroszek o wartości opałowej min. 26kJ/kg
wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
2. Termin składania ofert
Oferty na załączonym druku należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 18.08.2017 r.
do godz. 10:00
3. Termin realizacji zamówienia
14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Kryterium oceny
Cena brutto wraz z kosztem dostawy brutto – 100%
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
6. Warunki udziału w realizacji zamówienia
Oferta winna zawierać
 Wypełniony druk ofertowy na dostawę węgla dla KP PSP Lubliniec stanowiący załącznik nr 1
zapytania cenowego
 Kserokopię uprawnień do wykonania określonej działalności.
 Dokument potwierdzający wartość opałową węgla.
7. Podstawą do realizacji zamówienia przez Wykonawcę a także jednocześnie formą
powiadomienia pisemnego jest druk „Zamówienia” dostarczony przez Zamawiającego
8. Forma płatności
Przelew na konto wskazane na Fakturze wystawniej przez Wykonawcę po realizacji zamówienia
Faktura z odroczonym terminem płatności na 14 dni wystawiona przez Wykonawcę powinna
zawierać wszelkie dane umożliwiające dokonanie płatności oraz być wystawiona w PLN
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
- asp. sztab. Andrzej Dawidowicz
nr tel. 34-35-10-730
podpisał:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Janusz BULA

Załącznik nr 1
Zapytanie cenowe
PT.2370.3.1.2017.AD
………………………………………….
Nazwa i adres oferenta

DRUK OFERTOWY NA DOSTAWĘ WĘGLA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W LUBLIŃCU

Oferujemy węgiel ekogroszek (o wartości opałowej min. 26 kJ/kg) w cenie ......................zł
brutto/tonę.
Koszt transportu wynosi ................... zł brutto/tonę – jest wliczony w cenę węgla.*
Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………(brutto )
Ofertą jesteśmy związani 14 dni od daty jej złożenia.
Termin realizacji zamówienia : 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

…………………………………………..
PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA

*- niepotrzebne skreślić

