
 

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                                               

Sp. z o.o. w  Węgrowie 

                                                              ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

                                                               Telefon: (025) 792-23-11 

                                                                Faks: (025) 792-23-11 

                                                                  Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl 

                                                               e-mail: pgkwegrow@home.pl  

 

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień 

określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

/Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm./ na wykonanie zamówienia pod nazwą:  

 

„DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO” 

 

1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego i miału węgla kamiennego w 

ilości szacunkowej 100 ton do kotłowni w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 69. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 1) Węgiel orzech w ilości:  90 ton 

 - kaloryczność powyżej 24 000 kJ/kg 

 - zawartość popiołu poniżej 15 % 

 - zawartość siarki poniżej 0,7 %   

 

2) Miał węgla kamiennego w ilości: 10 ton 

 - kaloryczność powyżej 24 000 kJ/kg 

 - zawartość popiołu poniżej 16 % 

 - zawartość siarki poniżej 0,6 % 

Wykonawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem. 

 

2.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 

2.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 

końca sezonu grzewczego 2011/2012  

 

3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

3.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WAŻNOŚĆ OFERTY 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 

4.1.  Formularz oferty (załącznik nr 1) złożony w formie oryginału;  

4.2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2)  

4.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) złożone 

w formie oryginału;  
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4.4. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 4). 

4.5. Gwarancja jakości, wartości kalorycznej węgla, potwierdzona świadectwem jakości 

wystawionym przez producenta. 

 

5.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

-   Emil Tarkowski  tel. (025) 792-23-11  kom. 608 688 562 - w sprawach                      

związanych z przedmiotem zamówienia; 

-   Justyna Maruńska  tel. (025) 792-23-11 - w sprawach formalnych. 

 

6.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

6.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

6.2. Oferta musi być złożona w języku polskim w sposób czytelny . 

6.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

6.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.5. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy 

napisać: 

a. nazwę i adres :  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Węgrowie, 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

b. nazwę zamówienia, 

c. nazwę i dokładny adres Wykonawcy  

 

7.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

7.1. Oferta musi być złożona w, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Gdańska 69,07-100 Węgrów najpóźniej do dnia 25.11.2011  r. do godz. 11:00 

7.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2011 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów o godz. 11:30 

 

8.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

8.1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez 

propozycji alternatywnych) i podana cyfrowo i słownie.  

8.2. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

8.3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8.4. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z wyszczególnieniem podatku     

VAT.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

Podane ceny jednostkowe w formularzu cenowym  nie ulegną podwyższeniu w czasie 

realizacji całości przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT 

 

9.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

9.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zaproszeniu. Kryteriami oceny ofert są: 

1) cena – 100 % 

9.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów.  

 

 

 

 

 



 

 

 

10.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY .  

 

10.1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty zamieszczając o powyższym 

informacje na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

10.2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

10.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

11.  DODATKOWE POSTANOWIENIA 

11.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

11.4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny jednostkowej węgla i miału węglowego przez 

okres obowiązywania umowy, poza urzędową zmianą stawki podatku VAT.  

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

Zał. Nr 1   Formularz oferty 

Zał. Nr 2   Formularz cenowy 

Zał. Nr 3   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Zał. Nr 4   Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

 
 

  OFERTA  

 

  
 

 

 

Nazwa zamówienia 

 

 

„Dostawa węgla kamiennego i miału węgla kamiennego” 
 

 

Nazwa  Zamawiającego 

  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Węgrowie, 

 

Siedziba Zamawiającego 

 

 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

               Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę węgla kamiennego i 

miału węgla kamiennego oferujemy:   

 

       1.   Wykonanie zamówienia zgodnie z  wymaganiami określonymi w zaproszeniu. 
 

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za: 

     cena netto ………………………… ....PLN 

/słownie:..................................................................................................................../ 

     VAT ……………………………….... PLN 

     cena brutto …………………………..PLN 

/słownie: ………………………………………………………………………......./ 

        

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do końca 

sezonu grzewczego 2011/2012.  

3. Oświadczam, że: 

3.1.  Zapoznałem się z treścią Zaproszenia i  nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

3.2.  Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania  

        zamówienia. 

 

 

 

 
    …………......…… dnia, ………..……               ….…………………………………… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy  

                                              
                                                      



                                                          

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

    

FORMULARZ CENOWY 
 

 

 

 

  L.P. 

 

NAZWA 

PRODUKTU 

 

CENA 

NETTO ZA 

JEDNĄ 

TONĘ 

 

ILOŚĆ  

TON 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

 

VAT 

% 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

 

    1.  

 

Węgiel 

kamienny 

orzech 

  

90 

   

 

    2. 

Miał węgla 

kamiennego 

  

10 

   

 

 

 

 

 

Wartość całego zamówienia netto........................................................................................... zł. 

(słownie)..................................................................................................................................... 

Podatek VAT ............................................................................................................................  

(słownie) .................................................................................................................................... 

Wartość całego zamówienia brutto.......................……..........................................................zł. 

(słownie)..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

……………...……… dnia, ………...……             …………………………………....…… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

 

  
OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

  

 

Nazwa zamówienia 

 

 

„Dostawa węgla kamiennego i miału węgla kamiennego” 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

  

 

 

    Oświadczam, że:  

 

 

            1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,      

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

            2.  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem    

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

            3.   Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

     4.   Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 
     …....…………...… dnia, ………..……                   ......………………………………… 
             podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 



       

          

           ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

UMOWA 

 

 

Zawarta w dniu .................. w Węgrowie pomiędzy ................................................................. 

ul. ......................................... NIP ................... REGON  .................. Numer KRS: .................. 

wysokość kapitału zakładowego: .................... 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

................................................ 

 

a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów,  

NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, Numer KRS: 0000112493, wysokość kapitału 

zakładowego: 4.295.000,00 zł, 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

1. inż. Edwina Salamona  - Dyrektora Przedsiębiorstwa 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego i miału węgla kamiennego w ilości 

szacunkowej 100 ton do kotłowni w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 69.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: 

   1) Węgiel orzech w ilości:  90 ton 

 - kaloryczność powyżej 24 000 kJ/kg 

 - zawartość popiołu poniżej 15 % 

 - zawartość siarki poniżej 0,7 %   

 

     2) Miał węgla kamiennego w ilości:  10 ton 

 - kaloryczność powyżej 24 000 kJ/kg 

 - zawartość popiołu poniżej 16 % 

 - zawartość siarki poniżej 0,6 % 

3. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z 

wymogami określonymi w zaproszeniu.  

4. Dostawa węgla w poszczególnych okresach jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego w 

danym okresie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy węgla kamiennego i miału węgla 

kamiennego w mniejszych ilościach niż określone w ust. 2.  

 

§ 2 

 

Strony ustalają, że formularz oferty oraz załączniki zawierające istotne dla Zamawiającego 

postanowienia, stanowią integralną część umowy, łącznie z zobowiązaniami Wykonawcy 

wprowadzonymi do niniejszej umowy. 

 

 

 

 



 

§ 3 

 

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi ......................... plus podatek VAT według stawki 

............%, czyli cena brutto wynosi .........................  

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie między stronami za zrealizowane dostawy,  dokonywane będzie na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zbiorczo po upływie każdego miesiąca 

w terminie 7 dni liczonych od następnego dnia po dostarczeniu faktury. 

 

§ 4  

 

Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę jednostkową węgla kamiennego i miału węglowego 

w okresie obowiązywania umowy, poza urzędową zmianą stawki VAT. 

 

§ 5 

                                                                       

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do końca sezonu grzewczego 2011/2012. 

 

§ 6 

 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej wysokościach: 

    1)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od                                    

Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia (brutto). 

    2)  za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny umowy (brutto)  

za każdy dzień opóźnienia.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć węgiel kamienny w czasie nie dłuższym niż 2 dni 

od zgłoszenia zamówienia.  

3. Ustalenia zawarte w pkt 1 nie ograniczają dochodzenia przez Strony roszczeń 

odszkodowawczych za zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy będą następowały w formie pisemnego 

aneksu. 

 

§ 8 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy 

w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W razie sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

kierowania Swych roszczeń w pierwszej kolejności do Zamawiającego. 

 

 

 

 



 

 

§ 9  

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 10  

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

  

Umowę podpisali: 

 

 

      Wykonawca                                                                          Zamawiający  

 

 
 

 

 
 


