
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„na dostawę opału (miał węglowy) dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu”  

 

 

 

§1 

INFORMACJA OGÓLNA: 

 

 

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarosław   

            tel/fax   (0-16)  621 64 11   NIP : 792-000-34-66 

 

 

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa miału węglowego  

dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. 

 

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

 

Miał węglowy IA 

 Ilość – 800 ton 

 Klasa – 24-15-0,6 

 Parametry: 

-     Qir  23 000 – 25 000 kJ/kg 

-     Ar   do 15% 

-     Str    do 0,6%  

 Typ 31.2 

 Granulacja 0-31,5 
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§2 

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY 

 

1. Termin i miejsce realizacji usługi objętej przetargiem 

Dostawy opału należy zrealizować w terminie od 01-08-2018 r. do 30-04-2019 r. zgodnie  

z  załączonym harmonogramem będącym integralną częścią umowy, do siedziby  

Zamawiającego (kotłownia SM znajdująca się na os. Kopernika w Jarosławiu). 

 

2. Wymagane dokumenty 

2.1 Dostawca winien załączyć do oferty n/w dokumenty: 

a) Aktualne zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z płatnościami 

b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami 

c) Zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej) 

d) Wykaz dostaw o podobnej wielkości lub większej z okresu ostatnich 2 lat 

e) Charakterystyka firmy (w tym wykaz taboru samochodowego) 

f) Oświadczenie zawierające gwarancję dostarczania certyfikatu jakości opału (świadectwo 

jakości lub wyniki badania próbek) wystawione przez producenta lub stosowną instytucję, 

określające parametry wymienione w §1 pkt 3 Specyfikacji 

g) Oświadczenie o źródle pochodzenia opału (kraj, kopalnia). 

   

3. Sposób przygotowania oferty 

3.1 Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, zgodne z wymaganiami nin. 

przetargu.  

3.2 W przypadku, gdy oferent jako załącznik załącza kopie dokumentu, powyższa kopia  

winna być oznaczona w następujący sposób: „Za zgodność z oryginałem”, podpis osoby 

upoważnionej z pieczątką osobistą oraz pieczątką firmy. 

3.3 Oferent nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

3.4 Oferent zobowiązany jest do podania oprócz cen jednostkowych brutto, tj. ceny za jedną 

tonę węgla, również wartość oferowanego węgla. Wartość ta wyliczona jest przez        

pomnożenie jednostkowej ceny brutto przez ilość ton miału stanowiącego   przedmiot oferty. 
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4.   Ceny ofertowe 

4.1 W cenie jednostkowej miału winien być zawarty koszt transportu na składowisko 

Zamawiającego. 

4.2 Oferta powinna obejmować cenę nie uwzględniającą podatku akcyzowego oraz cenę  

z akcyzą. 

4.3 Cena jednostkowa brutto dla całości dostawy danego sortymentu z przetargu nie może 

ulec zmianie przez okres dostaw objęty stosowną umową. 

 

5. Składanie ofert 

5.1 Ofertę należy umieścić w dwu zamkniętych i opieczętowanych kopertach, wewnętrznej    

i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna, zamknięta i opieczętowana winna być z napisem „Oferta 

na dostawę opału do Spółdzielni Mieszkaniowej”. 

 5.2 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 (sekretariat). 

 5.3 Oferta powinna być złożona w terminie do 19-06-2018 r. do godz. 9
00

. 

5.4 Oferta winna zawierać stwierdzenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

5.5 Do kontaktu z oferentami upoważniony jest p. Waldemar Śliwa i p. Grzegorz 

Krzyworączka, tel. (16) 621 57 22, dni robocze w godz. 7
00

 - 15
00

 

 

6. Wadium przetargowe 

6.1 Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy zł) przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 

nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002. 

6.2 Do oferty należy dołączyć uwiarygodnioną kserokopię przelewu przyjętego przez bank 

do realizacji. 

6.3 Oferta niezabezpieczona wadium oraz niekompletna zostanie odrzucona. 

6.4 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał  

od zawarcia umowy będącej załącznikiem niniejszej specyfikacji. 

6.5 Zamawiający po wybraniu oferty zwraca wadium tym oferentom, z których oferty 

nie zamierza korzystać. Zwrot nastąpi po rozstrzygnięciu wyników przetargu do 14 dni  

od dnia przetargu. 
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6.6 Zwrot wadium oferentowi, który przetarg wygrał nastąpi po podpisaniu umowy, pod 

warunkiem wniesienia pełnej kwoty tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

7. Kryteria oceny oferty 

7.1 W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie n/w kryteriów: 

 Cena (80 %) 

 Wiarygodność (20 %)  

8.  Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-06-2018 r. o godz. 10
00

 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn.   

Jarosław dn. 04.06.2018 r. 

 

Uwaga; 

1. Prosi się oferentów o szczegółowe zapoznanie się z warunkami przetargu, 

a w szczególności z wymogami jakie winna spełniać oferta. Oferty niekompletne nie mogą  

być  bowiem  przedmiotem  rozpatrywania  i  oceny. 


