
  

 

                                                                                        Skrzatusz, 16 stycznia 2017r. 

Znak sprawy SP.230.01.2017                                       
 

 

ZAPYTANIE CENOWE 
 

Część I (wypełnia Zamawiający) 

 

Nabywca: Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo NIP 764-24-61-769 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu 

                 Skrzatusz 1A, 64-930 Szydłowo 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Przedmiot zamówienia: Dostawa i rozładunek 40 ton pelletu do Szkoły Podstawowej  

im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu. 

 Pellet należy dostarczyć zgodnie z zapisami załącznika nr 1. 

Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od dnia zamówienia + wrzesień 2017r. 

Okres gwarancji: zgodny z gwarancją producenta na konkretny produkt 

Miejsce i termin złożenia oferty:  6.02.2017r. Godz. 8:30 

Termin otwarcia ofert: 6.02.2017r. Godz. 8:45 

Warunki płatności: przelew 14 dni 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marta Rorbach – dyrektor szkoły. 

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim.  

Ofertę należy złożyć lub przesłać w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (w kopercie).  

 

Sposób opisania koperty: 

Oferta na Dostawę i rozładunek 40 ton pelletu do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Część II  

(wypełnia Wykonawca) 

 

Treść oferty: 

 nazwa wykonawcy ............................................................................................................ .. 

 adres wykonawcy............................................................................................................ .... 

 telefon i adres e-mail …………………………………………………………………….. 

 NIP        ............................................................................................................................. .. 

 regon ................................................................................................................................ ... 

 nr rachunku bankowego ................................................................................................. ..... 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................................... zł (słownie złotych ..........................................................  

Podatek VAT ...................................... zł (słownie złotych ..........................................................  

Cenę brutto ........................................ zł  (słownie złotych ..........................................................  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Załączam dokument potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów jakościowych oferowanego 

przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Termin realizacji zamówienia ......................................................................... ......................... 

5. Okres gwarancji ............................................................................................... ......................... 

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia......................... 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

Dnia........................... 

        podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

      

                                                                                                                         

                                                                                                                     pieczątka wykonawcy 

 



  

 

Załącznik nr 1 do oferty 

 

 

1. Zamówiony pellet powinien spełniać następujące kryteria jakościowe:  

- surowiec - trociny i wióry  

- maksymalna długość 30 mm  

- dopuszczalna średnica 6 mm do 8 mm 

 - maksymalna zawartość popiołu 0,5% całkowitego ciężaru 

 - maksymalna wilgotność 8% całkowitego ciężaru  

- wartość opałowa - około 5 kw/kg  lub wg normy  DIN 51731 lub DIN Plus lub DIN EN 

14961-1. 

 

2. Pellet będzie dostarczony do miejsca wskazanego przez zamawiającego dwoma dostawami: 

- pierwsza dostawa po wyłonieniu wykonawcy w terminie określonym w umowie: 20 ton 

pelletu w workach 25 kg, 20 kg lub 15kg wraz z rozładunkiem do pomieszczeń 

wskazanych przez zamawiającego; 

- druga dostawa w miesiącu wrześniu 2017r.: 20 ton pelletu w workach 25 kg, 20 kg lub 

15kg wraz z rozładunkiem do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego. 

 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne  

do zrealizowania zamówienia. 


