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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Urząd Gminy Łambinowice w Łambinowicach ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
zaprasza do złożenia oferty na:

sukcesywne  dostawy  opału  na  potrzeby  Urzędu  Gminy  w  Łambinowicach  oraz  wskazanych
podległych jednostek organizacyjnych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  opału  o parametrach  szczegółowo
wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  z  transportem  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  -  Urząd  Gminy  Łambinowice,  ul. Tadeusza
Zawadzkiego 29, Łambinowice oraz wskazanych podległych jednostek organizacyjnych na
okres do 31.12.2021 r.

Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów przedstawione są w Formularzu Cenowym.
Wykonawca musi podać dokładne parametry oferowanego opału, które nie mogą być gorsze
od żądanych przez Zamawiającego.

Zamawiający  wymaga  dostarczenia  cennika  w  formacie  Excel  na  adres  e-mail
it@lambinowice.pl.

Oferowane opał musi posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania.

2. Informacje o wymaganiach odnoszących się do zamówienia:
a) Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, na podstawie pisemnych zamówień

Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30- 14:30, do
siedziby zamawiającego, mieszczącej się w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego
29 lub do innych wskazanych podległych jednostek organizacyjnych.

b) Dostawy  objęte  przedmiotem  zamówienia  zrealizowane  będą  przez  wykonawcę
w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego pisemnego
zlecenia w formie e-maila, zawierającego rodzaj i ilość zamawianego towaru.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania  przedmiotu  zamówienia:  do  31 grudnia  2021 roku od daty zawarcia
umowy.
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IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

◦ opatrzona pieczątką firmową,
◦ posiadać datę sporządzenia,
◦ zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
◦ podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres e-mail it@lambinowice.pl (skan) lub osobiście do
siedziby Zamawiającego (w tym przypadku oryginały dokumentów) do dnia 11.01.2021 do
godz. 14:00.

2. O  wynikach  postępowania  wykonawcy  zostaną  poinformowani  pocztą  elektroniczną  na
adres  podany  w  ofercie  oraz  na  stronie  internetowej  BIP  w  sekcji:  Zamówienia
publiczne/Zamówienia poniżej 30 tys. euro.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

1. Cena 100%, przy czym najlepsza oferta to oferta o najniższej cenie.
2. Wzór przyznawania ilości punktów dla oferty: cena najlepszej oferty / cena oferty * 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi za pomocą poczty elektronicznej oraz
za pośrednictwem BIP w sekcji: Zamówienia publiczne/Zamówienia poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Marek Woźniak
e-mail: it@lambinowice.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Formularz cenowy – opał
3. Wzór umowy
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