ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14
w Siemianowicach Śląskich.
/Przedmiot zamówienia/

Tryb zamówienia : Konkurs ofert
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie zostamie udzielone w trybie konkursu ofert do
którego z uwagi na wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) ustawy tej nie stosuje się

Rejestr zamówień: ZDZO-MPGKiM/11/XI/2020
Zamawiający:
Adres do korespondencji:
Gmina Siemianowice Śląskie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Reprezentowana przez:
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich,
w Siemianicach Śląskich
w imieniu i na rzecz której –
ul. Śmiłowskiego 15
jako Prowadzący postępowanie - działa
41-100 Siemianowice Śląskie
Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki
tel. 032 766-00-00
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
faks: 032 766-01-04
w Siemianowicach Śląskich
www.mpgkim.com.pl
przy ul. Śmiłowskiego 15

Dyrektor Zarządu ds Ekonomicznych mgr Mariola Kołodziej
Dyrektor Zarządu ds Technicznychmgr Karol Termin
02.11.2020r.

.....................................................................
data i podpis oraz pieczęć osoby Zatwierdzającej
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II. Nazwa oraz adres Zamawiającego oraz Prowadzącego postępowanie
Zamawiający:
Gmina Siemianowice Śląskie
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643 – 10 – 04 – 477
REGON 000515879
w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15
(NIP 643-000-02-99)
reprezentowane przez
Dyrektor Zarządu ds Ekonomicznych - mgr Mariola Kołodziej
Dyrektor Zarządu ds Technicznych- mgr Karol Termin
jako Prowadzący postępowanie
III. Tryb udzielania zamówienia
Konkurs ofert
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w stanie suchym asortymentu
groszek energetyczny wg PN-82/G 97001÷3, do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej
14 w Siemianowicach Śląskich o następujących parametrach:
Typ węgla: 31 lub 31.1
Wartość opałowa: 26MJ/kg
Wilgotność: ≤ 15%
Zawartość popiołu: ≤ 10%
Zawartość części lotnych: 28÷48%
siarka:≤ 0,6%
Temperatura mięknienia popiołu: ≥1150˚C
Zdolność spiekania: RJ‹10
Uziarnienie: 5÷25mm
Wielkość zamówienia: to 50 ton
Częstotliwość dostawy groszku to średnio raz na miesiąc w ilości nie większej niż 11 ton.
Dokładny termin dostawy groszku w danym miesiącu zostanie ustalony telefonicznie z
Wykonawcą, na co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą do Prowadzącego postępowanie.
V. Termin wykonania zamówienia
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Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021r.
VI. Wykaz dokumentów jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków Wykonawca winien
przedłożyć:
Dokumenty
wymagane
1 Formularz ofertowy
Dodatek nr 1
do ZDZO
(załącznik nr 1
do oferty)
2 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub Dodatek nr 2 do
ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do
ZDZO
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie (załącznik nr 2
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli do oferty)
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców tj.:
nie mniej niż 3 dostawy w zakresie dostawy groszku energetycznego
na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł brutto każda
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okersie ostatnich 3 lat przed
upływem termiu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym czasie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz krórych dostaw zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
oreślających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówoświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz inne dokumenty bądz
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3 Dowodów oreślających czy te dostawy zostały wykonane lub są (załącznik nr 3
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są do oferty)
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane.
4 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument załącznik nr 4
potwierdzający,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od do oferty
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, tj.: posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z podmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż
50.000,00 zł
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z
Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Ustala się sposób porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z wykonawcami:






pisemnie
faksem - nr faksu: 32 766-01-04
drogą elektroniczną
Adres poczty elektronicznej Prowadzącego postępowanie: trk@mpgkim.com.pl
Strona internetowa: www.mpgkim.com.pl

2. Jeżeli Prowadzący postępowanie lub wykonawca przekazują dokumenty, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią dodatek do zaproszenia
3. Oferta musi być sporządzona na lub dokładnie wg dołączonego do zaproszenia wzoru formularza ofertowego.
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
6. Oferta powinna być trwale spięta, mieć kolejno ponumerowane strony/ kartki. Należy wykazać łączną liczbę stron/kartek oferty. Dodatki do oferty stanowią jej integralną część.
7. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Każda zapisana strona winna być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
9. Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y upoważnioną/
e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.
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12. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu
z napisem:

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.11.2020r. godz. 9:00
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14
w Siemianowicach Śląskich.
wraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy.
13.
14.

Wykonawca może przed, upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. do
dnia
16.11.2020r do godz. 8:30.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 w dniu
16.12.2020r. o godz. 9:00

XI. Kryterium oceny ofert
Kryteria oceny złożonych ofert
Kryterium oceny ofert: cena netto
Prowadzący postępowanie udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
Sposób obliczenia ceny:
Ceny netto i brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi
składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.
2. Ceny netto i brutto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(groszy).
3. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w
celu jej określenia.
1.
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4. Ceny oferty netto i brutto muszą obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie
koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
UWAGA!
Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy. Podana cena 1 tony węgla winna
zawierać również koszty transportu do miejsca rozładunku.
XII. Inne postanowienia postępowania:
1. Prowadzący postępowanie zaleca zapoznanie się z miejscem robót.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
3. Prowadzący postępowanie lub Zamawiający na każdym etapie może odstąpić od
przeprowadzenia postępowania bez podania przyczyny.
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Dodatek nr 1 do ZDZO
(załącznik nr 1 do oferty)
FORMULARZ OFERTOWY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie
WYKONAWCA:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIK:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Przedmiot zamówienia:
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14
w Siemianowicach Śląskich.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia za łączną kwotę:
NETTO .....................................................................................
(słownie- .....................................................................................................................................)
BRUTTO (wraz z obowiązującym podatkiem VAT ………………………
(słownie- .....................................................................................................................................)
CENA NETTO za 1 tonę groszku ..........................................................
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2.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021r.

3.

W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę z Zamawiającym i wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4.

Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie ofert nie
stanowi czynu nie uczciwej konkurencji.

5.

Podana cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy

6.

Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty nie dokonaliśmy żadnych zmian w
formularzu.

7.

Zamówienie zamierzamy wykonać własnymi siłami.

…………..............................................................
podpis i data osoby/ osób
uprawnionej/uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

8

Dodatek nr 2 do ZDZO
(załącznik nr 2 do oferty)
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Przedmiot zamówienia:
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14
w Siemianowicach Śląskich.
WYKONAWCA:
Lp.

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Przedmiot

Wartość
brutto

1

2

3
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Adres(y) Wykonawcy(ów)

Data wykonania
(dd/mm/rrrr)

Miejsce
wykonania

…………..............................................................
podpis i data osoby/ osób
uprawnionej/uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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