
Ostrowek, dnia 26 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

,,Zakup i sukcesywnj} dostawe^ opalu (ekogroszku) do placowek oswiatowyeh
- Szkoly Pods tawo we j im. Tadeuszu Kosciuszki \ Skrzynnie, Szkoly Podstawowej w Janouic,

Szkoly Podstawowej w Okalevvie oraz PubUeznego Przedszkola w Ostrowku - filia w Wielgiem
na sezon grzewczy 2019/2020"

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Ostrowek

Ostrowek 1 15

98-3 1 1 Ostrowek

tel. 043841 5023

ug_ostrowek@ interia.pl

II. TRYB U D Z I K L E N I A ZAMOWIENIA

Post^powanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Hz. U. z 2018 r. poz. 1986 2 pozn /m )

III. OPIS PUZEDMIOTU ZAMOWTKN1A

1, Przedmiotem zamowienia jest zakup wegla (ekogroszku) w ilosci 100 ton wraz z sukcesywnj

dostavv^ do kotlowni przy placowkach oswiatowych tj. Szkole Podstawowej im. Tudeusza

Kosciuszki vv Skrzynnie, Szkole Podstawowej w Janowie, Szkole Podstawowej w Okalewie

oraz Publicznym Przedszkolu \ Ostrowku - f i l i i w Wielgiem na sezon grzewczy 2019/2020.

2. Parametry ekogroszku potwierdzone atestem z2019 r.:

a) typ31.2;

b) waitosc opalovva nie mniejsza niz 27000 kJ/kg;

c) wartosc siarki carkowitej w stanie roboczym nie wit^ksza niz 0,6%;

d) wartosc popiolu nie \\ieksza ni/ 6°-'o:

e) wartosc m i a l u nie moze przekraczac 10%;

f) maksymalna wilgotnosc do 10%;

g) granulacja ziarna 5-25 mm;

h) spiekalnosc wegla ponizej 10 RI.



3. Wykonawca dostarczac bedzie ekogroszek wtasnym srodkiem transportu, zobowiazany jest go

rozladowac na wlasny koszt.

4. Podana ilosc towaru jest ilosci;} szacunkowa. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zmiany

ilosci i zamowienia mniejszej lub wi^kszej ilosci towaru (w zaleznosci od potrzeb

Zamawiajacego).

5. Uostawy opatu odbywac sie bedij sukcesywnie, wedlug potrzeb Zamawiajacego, nie poiniej

niz w ciagu 2 dni od daty ztozenia telefonicznego zamowienia \ godz. od 8°° do 14 .

6. Jednorazowe zlecenie dosta\vy bedzie wynosito od 12 do 30 ton.

7. Opal dostarczany bedzie na teren skladu opalu u Zamawiajacego.

H . Do ka/doj dostawy wymagane jest zataczenie certytlkatu jakosci dostarczonego towaru

wydanego przez producenta/ zaklad \vydobywczy.

9. Odbior dostaw ekogroszku bedzie nastepowal na podstawie pokwitowania odbioru

potwierdzonego podpisem Zamawiajacego lub dyrektora placowki oswiatowej, do ktorej

dostarczony bedzie opal.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodnosci parametrow dostarezonego

towaru z wymaganymi parametrami.

l l .Jezeli Wykonawca zamierza powierzyc wykonanie przedmiotu zamowienia lub jego cze^ei

podwykonawcom, to w ofercie musi wskazac czesci zamowienia, ktorycli wykonanie

powierzy podwykonawcom.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania otert czesciowych.

13. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ud/ielania zamowien uzupelniajacych.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

IV. WYKONAWCA DODATKOWO POWINIEN SPELNIAC NASTF.l'UJACE KRYTERIA:

1. Posiadac uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci.

2. Dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia.

3. Znajdowac sitj w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zamowienia.

V. TERMIN REALIZACJ1 ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia - sukcesywnie, w miare potrzeb, od dnia zawarcia umowy do dnia

3 1 maja 2020 r.

VI. SPOSO1* PKZYGOTOWANIA OFERTY

1 . Wykonawca moze zlozyc jednq ofert(j.

2. Oferta musi zawierac wypelniony i podpisany formulaiz ofeity z wykorzystaniem wzoru

fornnilarza oferty stanowiacego zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.



3. Ot'erta powinna bye opatrzona fmnowa_ pieczatkq i podpisana pr/ez Wykonawcy lub

uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych vv rejestrze finny

lub dziatajacych na podstawie petnomocnictwa, posiadac date sporzadzenia, zawierac adres

oraz siedzib? oferenta, nr telefonu, faxu, nuiner NIP, nazwt? strony internetowej. Jezeli ot'erta

zostanie podpisana przez ustunowionego pehiomocnika do oferty nalezy dofyczyc stosowne

pelnomocnictwo.

4. Wszelkie koszty zwia_zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca

skladajijcy oferte niezaleznie od wyniku postepowania.

VII . DOKUMENTY WYMAUANE OH OFERENTA

1. Formularz oferty zgodny ze wzorein stanowi^cym /atqcznik nr 1 do niniejszego /.apytania

Ofertowego,

2. Wypis z rejestru przedsiebiorcow lub zaswiadczenie z ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

wystawione z dat^ nie wczesniejsz^ niz szesc miesi^cy przed dat^ ztozenia oferty,

3. Dokumenty (up. referencje) potwierdzajqce, ze oferent realizowal juz podobne dostavvy do

przedmiotu zam6wienia.

VIII. M1EJSCE OR A/. TEHMIN SKI.ADANIA OFERT

Oterle nalezy skladac \ zamknietej kopercie z napisem ,,Oferta na zukup i sukcesywnq doxtawq

opahi (ekogroszku) do placowek oswiatowych - Szkoly Podstawowej ini. Tadeusza Kosciuszki w

Skr~vnnkr, Szkoly Podstawowej \\, Szkoly Podstawowej u- ()kuk>\vie oraz Publicznego

Przedszkola w Ostrawku -filia w Wiulgiem na xezon grzewczy 2019/2020" osobiscie w sekretariacie

urzedu lub pocztij na adres Urzqd Gminy w Ostrowku, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek wterminie

do ilnia 10 urzesnia 2019 r. do gotlz. 15°°.

IX. KHYTERIA WYBORU OFERTY

1. /amawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktoi-y zaoferuje najnizszq cen? -100%.

2. Za najkorzystniejszg oferty zostanie uznana oferta. ktora spelnia vvszystkie vvymagania

Zamawiaji}cego i uzyskala najwj^kszq ilosc punktow. W przypadku gdy Zamawiaja/;y nie

bedzie mogl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej

ofeit otrzymaty tak<j sania ilosc punktow, /amawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli

te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego olerl dodatkowych.

X. OP1S SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1 . Na zata_czonym formularzu cenowo - ofertowym nalezy przedstawic cene ofertowij brutto za

wykonanie przedmiotu zamowienia w catosci oraz cene ofertowq brutto za 1 tone przedmiotu

zamowienia.



W kryterium cena oferty otrzyma ilosc punktow obliczona wg wzoru:

wartosc oferty o najmzszej cenie
C= - x 100 punktow

wartosc oferty badanej

Kryterium ceny bedzie obliczane z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

2. Wartosc cenowa nalezy podac w zlotych polskicli cyfrq z doktadnoscia do dwoch miejsc po

przecinku oraz stownie.

3. Cena podana w ofercie powinna bye cena kompletna, jednoznaczna i ostateczna i zawierac

\\szystkie podatki oraz inne koszty (zaladunek, transport, wazenie, rozladunek opalu) .

4. Wszelkie rozliczenia pomiedzy /amawiajacym a Wykonawca odbywac sie b^dtj w ztotych

polskich.

XI. WSKAZAN1E PKZESLANEK ODRZUCENIA OFERTY

Ofeiia podlega odrzuceniu gdy:

1) jej tresc nie odpowiada tresci zapytania ofertowego lub

2) zostanie zlozona przez podmiot niespelniaj^cy vvarunkow udzialu w postepowaniu vv sprawie

wyboi'u przez /.amavviajacego Wykonawcy zadania okreslonych \u oterio\\yin lub

3) zostata z^ozona po terminie skladania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

1 . W piv.Npadku gd\a nie zlozy oswiadczeii lub innych dokunientovv niezbednych do

[irzepixnvadzenia postepowania lub gdy zlozone osvviadczenia lub dokumenty beda

niekompletne, zawieraja btedy lub budzi} wskazane przez Zamawiaj^cego watpliwosci,

Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

unievvaznienie postepowania.

2. W toku badania i oceny ofert Zamavviajacy moze zadac od Wykonawcy wyjasnieh

dotyczacych tresci skladanej oferty, ajezeli jest to niezbedne do zapevvnienia odpowiedniego

przebiegu postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapic

postepowania wezwac wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych oswiadczeii lub

dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaji} wykluczeniu, spelniaja warunki udziatu w

postepowaniu, a jezeli zachodz^ uzasadnione podsta^y do uznania, ze zlozone uprzednio

osvviadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczeii lub

dokumentow.

3. W ciagu 3 dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamavviajacy skontaktuje si^

tylko z wybranym Wykonawca.



4. Zamawiaja.cy zawrze umowe- z wybranym Wykonawca^ po przekazaniu zawiadomienia o

wyborze Wykonawcy \ cia.gu 7 dni .

5. Jezeli Wykonawca, ktorego of'erta zostala wybrana uchyl i sit? od zawarcia umowy,

Zamawiajacy wybierze kolejna oferte najkorzystniejszi} sposrod zlozonych ot'ert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Do prowadzonego post^powania nie przyslugujq Wykonawcom srodki ochrony prawnej

okreslone w przepisach ustawy Prawo zamowieri publicznych tj. protest, odwohmie, skarga.

7. Niniejsze post^powania prowadzone jest na zasadacli opartych na wewnetrznych

uregulowaniach organizacyjnych Llrz^du Gniiny w Ostrowku. Nie maja tu zastosowania

przepisy ustawy Pravvo zamowieii publicznych.

8. Zaplata nale/.nosei nastepo\\ac bedzie w terminie 14 dni. od daty dostarczenia faktury do

danej placowki oswiatowej, do ktorej zostat dostarczony opal, przelewem na konto

Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega prawo do uniewainienia post$po\vania i nie dokonania wyboru oferty

bez podania przj'czyny i bez mozliwosci dochodzenia przez oferentovv roszczen z tego tytulu.

Mil . UNIEWAZNIEN1E POST^POWANIA

Zamawiaj^cy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienie, Jezeli:

1. Nie zlozono zadnej oferty nie podlegajifcej odrzuceniu.

2. Cena oferty z najnizsza_ ceni| przewyzsza kwole, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na

sfmansowanie zamowienia chyba, ze Zamawiajacy moze zwiekszyc te kwote do ceny

najkorzystniejszej oferty.

3. Wysti^pi istotna zmiana okolicznosci povvodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie

Zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to wczesniej przewidziec.

XIV, KLAUZULA INFOKMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w z\via_zku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takkh danych oraz uchylenia dyrektywy 95/467WE (ogolne

rozporzadzenie o ochronie danych ..ROIXT'). informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych oraz o przyslugujacych Pani/Panu prawach z tym zwiazanych:

1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wqjt Gniiny Ostrowek z siedziba w

Ostrowku I 1 5, 98-3 1 1 Ostrowek.

2. we wszelkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych przez Urzad Gminy w

Ostrowku mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email :

iodo@poczta.fm, telefon 43 84! 50 26 lub osobiscie w Urzedu Gminy w Ostrowku.



3. Administrator danych osobowyeh przetwarza Pani/Pana dane nsobowe na podstawie

obowiazujacych przepisow prawa, zawartych umow oraz na podstawie udzielonej zgody,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s^ w celu/celach:

a) wypelnienia obowiqzkow prawnych cia_zacyeh na Administratorze

b) realizacji umow zawartych z kontrahentami, najemcami, klientami;

e) w pozostaiych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na

podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.

5. W zwia/ku z przetwarzaniem danych w celach o ktorych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych moga_ bye:

a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujijce zadania publiezne lub dzialajjjce na

zlecenie organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow

powszechnie obowiazuj^cego prawa:

b) inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow podpisanych z Wqjtem Gniiny

Ostrowek przetwarzaja dane osobowe Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow

okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

powszechnie obowiazujijcego prawa. W zwi<jzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych

osobowych przysluguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zqdaniu sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane

sa nieprawidlowe lub niekompletne;

c) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

w przypadku gdy:

- dane nie s^ juz niezbedne do celow, dla ktorych byty zebrane lub w i n n y sposob

przetwarzane,

- osoba, ktorej dane dotyczq, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, ktorej dane dotycza wycofala zgode na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest

podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane ssj niezgodnie z prawem,- dane osobowe musza. bye usunie te

w celu wywiazania sie z obow iazku wynikajacego z przepisow prawa;

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, ktorej dane dotycza. kwestionuje prawidlowosc danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotyczq, sprzeciwia sie

usunicciu danych, zadajac \ zamiun ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktorej dane dotycza,

potrzebuje ich do ustalenia. obrony lub dochodzenia roszczeh,



- osoba, ktorej clane dotycza. wniosla sprzeciw wobee przetwarzania danych. do czasu

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstavvy po stronie administratora stj nadrzedne vvobec

podstavvy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy lacznie speinione sa. nastepujaee

przesianki:

- przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie umowy zawartej z osoba, ktorej dane

dotycza lub na podstawie zgody wyrazonej przez ta. osobe,

- przetwarzanie odbywa sie w sposob zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy ta.cznie spelnione s<}

nastepujace przeslanki:

- zais tnieja przyczyny zwiazane z Pani/Pana szczegolnq sytuacja., w przypadku przetwarzania

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania wladzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikaj^cych z prawnie uzasadnionych interesow

realizowanych przez Administratora lub przez strone trzecia, 2 wyjqtkiem sytuacji, w ktorych

nadrzedny charakter wobec tych interesow maja_ interesy lub podstawowe prawa i wolnosci

osoby, ktorej dane dotycza^ wymagaj^ce ochrony danych osobowych, w szczegolnosci gdy

osoba, ktorej dane dotycza jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. I lit a RODO), przyshiguje Pani/Panu prawo do

cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na zgodnosc

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, z obowiazujacym

prawem.

8. W przypadku powziecia int'ormacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si$ na podstawie zgody osoby,

ktorej dane dotycza^ podanie przez Pania/Pana danych osobowych Administratorowi ma

charakter dobrowolny.

10. Podanie prz.cz Pania/Pami danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy pr/cslanke

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub /a\\arta miedzy stronami

umowa.

1 1 . Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i moga. bye profilowane.

Turek



Aihicznik Nr 1 do Zapytania ofertowcgo z dnia 26 sicrpnia 2019 r.

MICJSCOWOSC, data

picczi;c adrcsowa Wykonawcy

Ni l '

RI-GON . . . .

te!

fax

adres e-mail

FORMULARZ OFERTONVY

/.amawiajacy:
Cimina Ostrowek

Ostrowek 1 15
98-311 Ostrowek

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 sierpnia 2019 r. na ,,/akup i sukcesywna
dostawe opatu (ekogroszku) do placowek oswiatowych - Szkoiy Podstawowej ini. Tadeusza
Kosciuszki w Skrzynnie, Szkoly Podstawowej w Janowie, Szkoly Podstawowej w Okalewie oraz
Publicznego Przedszkola \ Ostrowku - filia w Wielgiem na sezon grzewczy 2019/2020''

Ja/My, nizej podpisany/i, dzlalajac w imieniu i na rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za kwote:

Brutto: 'L\a 1 tone

(slownie brutto )

Brutto: zl za wykonanie przedmiotu zamowienia w calosci

(slownie brutto )

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie warunkami Zapytania ofertowego z dnia 26 sierpnia 2019

i uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty jako

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

/amawiajacego.

4. Oswiadczamy, i/ dostarczony towar bedzie posiadai wymagane parametry omowione

w pkt. I l l /apytania ofertowcgo.

5. Akceptujemy warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego.

Podpis i pitc/.ifc osoby upowa/tnoncj do podpisywania otcri\ Turek



UMOWA Nr.

na / n U i i p i suUcesywmj dostawy opalu (ekogroszku) do placowek oswiatowych
- Szkoly Podsta\vo\vej im. Tadeus/a Kosciuszki \ Skrzynnie, S/koty Potlstawowej \ Janowie,

Szkoty Podstawowej w Okalewie oraz Publicznego Przedszkola w Ostrowku - filia w Wielgiem
na sezon grzewczy 2019/2020"

zawarta dnia 2019 r. w Ostrowku pomi^dzy: Gmin^ Ostrowek / siedziba
w Ostrowku 115. 98-311 Ostrowek, NIP: 8321965142, reprezentowana pr/ez Ryszarda Turka
- Wojta Gminy Oslrowek, zwanym w dalszej czesei umowy ,,Zamawiajacym"

reprezenlowanym przez —

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca".
Ninicjs/c post^powanie jest zgodna z art. 4 pkt 8 uslawy /. dnia 29 slyczni 2004 r. Prawo
zamowieii public/.nych (Dz. U. i. 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) - wartosc szacunkowa zumovvienia
nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sukcesywna dostawa opalu (ekogroszku) do
placowek oswiatowych - Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki vv Skrzynnie, Szkoly
Podstawowej w Janowie, Szkory Podstawowej w Okalewie oraz Publicznego Przedszkola w
Ostrowku - filia w Wielgicm na sezon grzewczy 2019/2020".

2. Parametry dostarczonego opalu przedstawiaja si^ nastepujaco:
a) t yp3 l . 2 :
b) wartosc opalowa nie mniejsza niz 27000 kJ/kg;
c) wartosc siarki catkowitej w stanie roboczym nie wit^ksza niz 0,6%;
d) wartosc popiolu nie wi^ksza niz 6%;
e) wnrtosc miatu nie moze przekraczac 10%;
I") maksymulna wilgotnosc do 10%:
g) granulacja ziarna 5-25 mm;
h) spiekalnosc wegla ponizej 10 Rl.

§2

1. Termin dostawy: Sukcesywnie, w miare potrzeb, od dnia zawarcia umowy do dnia 31
maja 2020 r.

2. Micjsce doslawy: teren skladu przy kotlowntach Szkoly Podstawowej im. Tadeusza
Kosciuszki vv Skrzynnie, S/koly Podstuwowej w Janowie, Szkoly Podstawowej w Okalewie
oraz Publicznego Przeds£kolu w Ostrowku - filia w Wielgiem.

3. Dostawy opalu odbywac sie b*^da sukcesywnie. w ilosciach zglaszanych telclbnicznie
lub pisemnie przez Urzad Gminy w Ostrowku Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek w
terminie 2 dni od chwili zgloszenia w godz. od 8 do 14

4. Jednorazowe zlecenie dostawy bedzie wynosilo od 12 do 20 ton.
5. Podana ilosc towaru jest iloscia szacunkowa. Zamawiajacy zaslr/cga sobie mozliwosc

/miany ilosci i zamowienia mnicjszej lub wickszej ilosci towaru (w zale/nosci od
potrzeb Zamawiajacego).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny /.a jakose i terminowosc dostaw.



§ 3

Wykonawca zobowiazuje si$ dostarczac przedmiot zamowienia wlasnym transportem
/ /aladunkiem i roztadunkicm, na sv\6j koszt.
Wydanie towaru naslapi w szkolach podstawowych, do ktoryeh dostarczany beclzie
opal.
Odbior poszczegolnyeh dostaw bcdzie nastepowal na podsLawie pokwitowania
odbioru potwicrdzonego podpisem pr/e/ Zamawiajaeego.
Wraz z kazda dostarczona partia przedmiotu zamowienia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu certyfikal jakosci doslarczonego towaru wydany przez produeenta/
zaklad wydobywczy.

§4

/.amawiajqcy zobowiazuje sit? zaptacic za wykonany przedmiot umowy
wynagrodzcnie brutto w wysokosei zt (stownie;

). Cena netto wynosi zt (slownie:
). Podatek VAT 23% wynosi zt

(stownie: ). Cena brutto za 1 10119 ekogroszku wynosi
y\: ).

Podslawa zaplaly bt?da iaktury VAT dostarczane /amawiajaeemu przez Wykonawc^,
po dostawie ka/.dcj zamowionej parlii przedmiotu zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust, 1 uwzglednia i
rekompensujc Wykonawcy wydatki, koszty i zobowiazania niezb^dne do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawcy nic przysluguje zadna dodatkowa zaplata z tytulu wzrostu cen, /miany
lub wprowadzania nowych podatkow.
/.aplata nalcznosci nast^powac bedzie w terminic 14 dni od daty dostarczenia faktury
VAT do szkoly podstawowej, do ktorej dostarczony by! opat, przelewem na konto
Wykonawcy.
Faktury VAT bexla wystawione na:
Nabywca: Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek NIP; 8321965142,
z dopiskiem Odbiorca: Szkola Podstawowa im. Tadeusza Koscius/ki w Skr/ynnie lub
Szkola Podstawowa \ Jano\\ie lub Szkota Podstawowa w Okalewie lub Publiczne
Przedszkole w Ostrowku filia \m - \ zaleznosci od tego, do ktorej placowki
dostarczony zostanie opal.
/aplata za dostarczony przedmiot umowy moze zostac wstrzymana w sytuacji gdy
/amawiaj^cy zareklamowal dostaw^.

§ 5

Zamawiajacy moze w ciagu 7 dni od daty dostawy zareklamowac dostarczony towar
w przypadku, gdy:
a) nie posiada ccrtyfikatu jakosci,
b) ma gors/c paramctry fizykochcmiczne,
c) stwierdzone zostani) inne wady ograniczajace wartosc uzytkowa.
Zareklamowany towar Wykonawca ma obowi^zek na wlasny koszt wymicnic
niezwlocznie na produkl dobrej jakosci.
W razic nic uznania przez Wykonawc? reklamacji, Zamawiajacy moze zlecic
specjalistycznemu laboratorium przeprowadzenie badan.
W razic stwicrdzenia odchylen kosztami badaii obciazony zostanie Wykonawca.



§6

1. Strony postanavviajq, ze w przypadku niewykonania niniejszej Umowy przysiuguja, kary
umowne.

2. Stronom przysluguje prawo naliczania kar umownych, o ktorych mowa \ ust. 1 w
nastepujijcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaplacy Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zarnowienia w wysokosci 5% wartosci brutto

umowy, za kazdy dzieri zwloki.
b) W razie stwierdzenia niezgodnej z zamowieniem dostawy, w wysokosci 5% wartosci

brutto umowy, za kazdy dzien od niezgodnej z zamowieniem dostawy do dnia usuniecia
niezgodnosci.

c) W razie opoznienia sie z usunieciem nieprawidlowosci, o ktorych mowa w pkt a) i b)
przez okres trwaj^cy dluzej niz 7 dni Zamawiaj^cy moze, niezaleznie od sankcji
przewidzianych w pkt a) i b), zamowic nie dostarczonq. ilosc ekogroszku u innego
podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz odstapic od umowy.

d) za odst^pienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.

2) Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odsta_pienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiaj^cego z

wyiaczeniem przypadku z art. 145 ustawy prawo zamowieh publicznych- w wysokosci
10 % wartosci brutto umowy.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowEj zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Xamowien Publicznych.

§8

Spory mogace wynikn^c w zwiazku z wykonaniem umowy, strony poddaja_ rozstrzygnieciu sgdowi
powszechnemu, wlasciwemu miejscowo dlaZamawiaj^cego.

§9

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Turek


