
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Szpitalna 13 

49-200  Grodków 

Grodków, dnia 18 wrzesień 2017r. 

KK. 260.  6 . 2017Op                                                     

                                                                                     

           

 

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę opału dla klientów                      

Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie 

1. Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków 

tel. 77 4154644, faks 77 4153345 reprezentowany przez Kierownika. 

2. Przedmiot zamówienia 

Dostawa węgla kamiennego klasy orzech zwykły granulacja 25-80 mm o kaloryczności 

większej niż 22 000kJ/kg dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. 

Zakres prac obejmuje dostawę opału na terenie gminy Grodków w sezonie grzewczym 

2017/2018 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście                  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków                   

lub telefonicznie pod nr  tel.  77 4154644, faks 77 4153345 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Kierownik Ośrodka  Pani Elżbieta 

Bieniek 

4.Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia                         

30  kwietnia 2018r. 

5.Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy 

             Baza Transportowa/środki transportu/  

6. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty 

Do oferty należy dołączyć: 

1. Wypełniony i podpisany druk oferty, 

2. Wzór umowy, który należy zaparafować. 

7. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13   

49-200 Grodków, w pokoju nr 9 , z dopiskiem oferta na zakup węgla wraz z dostawą do 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie 

Termin składanie ofert upływa dnia 29 września 2017 roku, do godz. 11.00 

8.Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10. 2017 roku  bez udziału Wykonawców.                                                                                                            

2.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Ośrodka. 

3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa zostanie zawarta nie później niż                                

do  10 października 2017 r. 

9. Załączniki: 

1. Druk oferty – zał. nr 1, 

2. Wzór umowy – zał. nr 2. 

                                                                                                           Kierownik 

                                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

                                                                                                 Elżbieta    Bieniek 



 

 

 

                                                                                                                                          zał. nr 1 

 

                                        FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

1.Przedmiot zamówienia: 

   Dostawa węgla kamiennego klasy orzech zwykły granulacja 25-80 o kaloryczności    

  większej niż 22 000 kJ/kg z  dostawą do  klienta 

 

2.Zamawiający: 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków 

3. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia 

 

........................................................................................................................................ 
                                              ( imię i nazwisko, nazwa/firmy) 
 

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

                                                                 ( adres/ siedziba wykonawcy ,tel/fax) 

 

4.Oferujemy wykonanie przedmiotu w/w zamówienia zgodnie z warunkami podanymi w 

   zaproszeniu do składania ofert za cenę w wysokości: 

 

 Netto zł VAT zł Brutto zł 

1 tona węgla kamiennego klasy 

orzech zwykły granulacja 25-80 

mm o kaloryczności większej                

niż 22 000 kJ/kg 

 

    

 

Oświadczam że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 

wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zmówienia. 

5.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2018r. 

6.Warunki płatności: na podstawie faktury VAT z terminem płatności do 14 dni od dnia 

   otrzymania faktury. 

7.Oświadczamy, że: 

   Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy, 

   Wykonamy zadanie siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców 

 

 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. Zaparafowany  wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Umowa Nr  261.  .2017                                                                                                                          

na dostawę opału 

 

Zawarta w dniu  ……………………. r  pomiędzy: 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie 

ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków. 

woj. Opolskie 
Tel. 077 415 46 44, fax 077 415 33 45 

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM" 

reprezentowanym przez: 

 Elżbietę Bieniek- Kierownika Ośrodka 

a ……………………………………… 

 ………………………………………… 

zwanym dalej ,, WYKONAWCĄ" 

reprezentowanym przez: 

……………………………… - właściciel 

uprawnionym do wykonywania zadania objętego niniejszą umową o następującej treści 

§ 1 

1. Zgodnie ze złożoną w dniu  ……………… r oferta Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie 

usługi:  dostawa węgla kamiennego klasy orzech zwykły granulacja 25-80 mm 

do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie na terenie Gminy Grodków w sezonie 

grzewczym 2017/2018 

2. Dostawy odbywać się będę sukcesywnie stosownie do potrzeb określonych przez zamawiającego  

    na podstawie  przedłożonych list klientów. 

§ 2 

Niniejsza umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

z możliwością miesięcznego wypowiedzenia. 

§ 3 

Płatność za pobrany węgiel następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto              

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

§ 4 

Jeżeli Wykonawca dostarczy węgiel złej jakości niezgodny z obowiązującymi normami, co wyrządzi 

szkodę Zamawiającemu, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy i obciąży Wykonawcę 

uzasadnionymi kosztami za usunięcie szkody. 

§ 5 

Jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie zapewni ciągłości dostaw węgla zamawiający zakupi węgiel u 

innego Wykonawcy, a wynikłymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę (różnica ceny). 

§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

      Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte  

     polubownie będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

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

 

§ 8 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

- oferta z załącznikami. 

 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 

…………………………….                                              ………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


