
Solec nad Wisłą dn. 24.09.2007r.

Znak: 341/6/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Wójt Gminy Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą
tel/fax 0483761266

Działając w oparciu o Ustawę Zamówień Publicznych zaprasza do złoŜenia ofert
w przetargu nieograniczonym na „Dostawę węgla do celów grzewczych w roku 2007” dla
Urzędu Gminy Solec nad Wisłą, OSP i budynków szkół z terenu gminy Solec nad Wisłą.

I Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa węgla kamiennego i miału do
celów grzewczych w sezonie 2007 w ilościach:
- węgiel kamienny kostka - 55 ton
- węgiel miał płukany - 75 ton
- węgiel miał - 105 ton
o właściwościach proekologicznych z niską zawartością siarki, niskim stopniem spopielania
i kaloryczności.
Dostawy winny odbywać się zgodnie z harmonogramem:
Dostawa od 12.10.2007r. do 31.12.2007r. w ilościach:
- węgiel kamienny kostka - 55 ton
- węgiel miał płukany - 85 ton
- węgiel miał - 50 ton

Dostawca będzie realizował dostawę węgla do kotłowni w miejscowościach: Solec nad
Wisłą, Pawłowice, Przedmieście Dalsze.
KaŜdorazowo termin, miejsce i wielkości dostawy będzie wyznaczał Zamawiający informując
o tym fakcie Dostawcę w terminie nie krótszym niŜ 3 dni.

II Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1.
2. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:

a) oświadczenie oferenta, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy,
techniczny oraz oświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy złoŜone na druku
stanowiącym załącznik Nr 2,

b) dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wpis do
rejestru handlowego,



c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami wystawione nie
wcześniej niŜ 30 dni przed terminem składania ofert,

d) zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
wystawione  nie wcześniej niŜ 30 dni przed terminem składania ofert,

e) oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku lub dominacji w rozumieniu ustawy z
dnia 21 sierpnia 1999 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
/Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 954 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113,
poz. 715/ z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po
stronie Zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu załącznik Nr 3,

f) informacje ogólne na załączniku Nr 4 z podaniem ilości podobnych usług
zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, lub referencje,

g) dowód wpłacenia wadium.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie. Oferty

nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Oferta musi być podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela Firmy, a wszystkie

załączniki muszą być teŜ parafowane.
5. Oferent winien wnieść ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na adres

podany na wstępie, posiadającej następujące oznaczenie:
„Oferta na dostawę węgla dla Urzędu Gminy, OSP Solec, OSP Pawłowice i budynków
szkół”.
„Nie otwierać przed dniem 08.10.2007r. godz. 1000”.

III Opis sposobu obliczania oferty.

1. Oferent określa cenę za wszystkie elementy zamówienia obejmujące cenę opału,
rozładunek, dowóz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, cenę oferowaną za całość
zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia.
3. PrzedłoŜy atesty kaloryczności węgla.
4. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje równieŜ załączenie

umowy spółki.
5. Przy wyborze ofert Zamawiający stosuje punktację według zasad kryteriów:
- cena – 90%
- kaloryczność – 10%

IV Termin zwi ązania z ofertą.

Okres związania oferentów złoŜoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V Składanie – otwarcie ofert.

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju sekretariatu.
2. Termin składania ofert upływa z dniem 08.10.2007r. o godz. 900. Oferty otrzymane po

tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert, w dniu

08.10.2007r.
4. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.



VI Wymagania dotyczące wpłacenia wadium.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1,000 zł. (tysiąc złotych) na
konto Nr BS Solec 12 9135 0008 0000 1179 2000 0050 w Solcu nad Wisłą do dnia
08.10.2007 do godz. 900 Do oferty naleŜy dołączyć kserokopię wpłaty.

2. Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą upływu okresu związania z ofertą.
3. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeŜeli

odmówi podpisania umowy.

VII Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert nie waŜnych ani odrzuconych.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami:
- cena brutto poszczególnego asortymentu węgla – 90%
- kaloryczność – 10%

VIII Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

1. Oferent moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania, które wpłyną w terminie nie

przekraczającym 6 dni od dnia składania ofert.
3. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz

zostanie doręczona do wszystkich oferentów.
4. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się:

Krzysztof Zaborski – Inspektor Urzędu Gminy Solec nad Wisłą
tel. 048 3761266 w. 26
w godz. pracy od 800 do 1500

Zatwierdził:


