
DPS.189.ZP.38.2021
Strzelce Op., dnia 21.0I.202Ir.

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego dzińa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadanta, którego wartość nte przekacza
kwoty 130000 zŁotych netto, wyłączonej zę stosowania przepisów ustawy z dniall
września ż0I9r. Prawo zamówięń publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicyo ul. Strażacka 8.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawawęglaeko-groszkudlaDomu Pomocy Społecznej
w Strzęlcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8 o następujących
parametrach:
Węgieleko-groszekpłukanywilości 100t (dostawa do DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20)
o parametrach:

- wartość opałowa powyżej 26 000kJ/kg klasa 261050106 sortyment 0223lcc
- granulacja węgla 5-25 mm
- niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)
- zawartośó siarki do 0,60ń,
- zawartość popiołu do 7,0Yo,
- wilgotnośó mniejsza niż I}Yo,
- typ 31.1 lub 3I.2 hlb 32.I
- zawattośó miału do 50ń (granulacja ziama ponizej 4mm),

2. Realizacja zarnowienia będzię następować zgodnte z zasadami:
2. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó przedmlot umowy własnym transportem do Filii
DPS w Leśnicy, ul. SzpitalnaZ)( samochodami o tonażu nie przekraczającym 8t bez przyazęp
inaczep),w ilościodpowiednio podanej w zńączniku nr 1, w dniach roboczych (od
poniedziałku do soboty) w godzinach od 700-1400rru zasadach:
a) asortyment załrtawianej dostawy będzie uzgadntany sukcesywnie telefonicznie lub drogą
elektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,
b)palacz zmianowy obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia (wyrywkowe sprawdzenie
ilości i pobieranie próbek do jakości węgla),
c) węgiel składowany jest w piwnicy - kotłowni zamawiĄącego,
d) wykonawca zapewnia dobrą jakość węgla,
e) zamawiający zastrzega sobiemożliwośćwyrywkowego sprawdzenia wagi dostarczonego
węgla; dojazd i koszt ważęnia do niezależnego punktu wagowego na koszt wykonawcy,
0 DPS posiada prawo do kontroli jakości realizowanych dostaw-zgodnie zparametrami
określonymi w ust.l poprzez: zńądanie od Wykonawcy badań przeprowadzonych pruez
podmiot posiadający stosowne akredYacje, bądź oddać próbkę do badań przez podmiot
posiadający stosowne akredytacje,
g) DPS ma plawo do weryfikacji badań przedłożonych ptzez Wykonawcę, o których
mowa w pkt.2.I f , dostarczonych przęz Wykonawcę - przy czym próbka ta do badań
przeprowadzanych na zlecenie Wykonawcy, jak i DPS - pobierana będzie z dostavły ptzy
obecności obu stron lub wyznaczonychprzedstawicieli,



h) każde z badń eko-groszku wykonywane jest na koszt wykonawcy,
i) w przypadku, gdy badania o których mowa pkt. f i g potwierdzą, iż dostawa zostŃa
dokonana z naluszeniem postanowień ust.1 Wykonawca zobowiązany jest wg wyboru
DPS:
i.I zabrać z piwnicy kotłowni dokonaną dostawę obarczoną wadą i dostarczyć właściwą
dostawę o takiej samej ilości, spełniająca wymogi określone w ust.1 lub
i.2 obntżyó cenę tej części dostawy, w której wadę wykry.to o 20oń oferowanej ceny.
j) dostarczenie certyfikatów na adres DPS nie później niż w ciągu 7 dni po każdej
dostawie węgla,
k) fakturowanie odbywać się będzie po każdorazowej dostawie,
l) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umoWy,
ł) zamawiĄący zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości.
m)Dom Pomocy Społecznej jest wymieniony w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego
- jako podmiot wymieniony wprost w aft. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia II.I2,202Ir.

Kryterium oceny ofert: - cena 1007o

oferta powinna zawierać nastepuiące dokumentv:
1. Druk - formularz oferty,
2.Załącznik nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - załącznik nr 2.

wszelkich informacii udzielaia:
o w sprawie procedury wyboru - Tęresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych

-tel771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.p1

. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -St. Inspektor gospodarczy
tel. 77l 46I-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 03.02,2021r. o godz. 14.00. Oferty należy
złożyó w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul, Strażacka 8 osobiś cie, pocztą, faxem
lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Ofe$a na zadanię
Pn.: ,,Sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8''.

W związku z tym, iZ budynek DPS jest zamknięty dla osób trzecich, w przypadku, gdy
Wykonawcabędzie składał ofertę osobiście, należy zadzwonic domofonem przy dtzwiach
głównych DPS-u (od strony ul. Strażackiej), wówczas pracownik otworzy dtzwi i odbierze
ofertę.



l.Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o przetwaruaniu danych.

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2,x tńlicaogłoszeń


