
GMINA MAGNUSZEW
ul. Saperdw 21,26-910 Magnuszenv

NtP 812-19-L4-938
REGoN 670223830

z,P.z:o.27t.56.2022 M agn uszew, dnia 23.LL.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na obslugq dystrybucji wqgla
w zwiqzku z ustawa o zakupie preferencyjnego paliwa stalego

1' Nazwa iadres Zamawiajqcego: Gmina Magnuszew ul. Saper6w 24,26-gLO Magnuszew;
REGON: 67 0223830, N I P: 812-19-14-938

2. Tryb udzielania zam6wienia.
Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 paldziernika 2O22r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stalego dla gospodarstw domowych( Dz. t). z2O22r. poz.2236l do niniejszego
zam6wienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrze6nia 2Ol9r. prawo
za m6wief pu bl icznych ( Dz. U. z 2O22r. poz. tt LOl.

3. Przedmiot zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest obsluga dystrybucjiwqgla. Planowany zakres ustugi:

a) Odbi6r i transport wqgla z miejsca wskazanego przezZamawiajqcego - Kwalifikowany
Dostawca Wqgla - Korytnica 82A, 08-455 Trojan6w, na plac skladowy Wykonawcy,
z kt6rego realizujq dystrybucjq wqgla (wymagana dyspozycyjno5i wg warunk6w
okre5lonych przez Zamawiajqcego),

b) Rozladunek orazzabezpieczenie wqgla na pracu skradowym wykonawcy,
c) Skladowanie wqgla w spos6b uniemoiliwiajqcy mieszanie siq poszczeg6lnych

sortyment6w zakupionych w celu sprzedaiy preferencyjnej dla gospodarstw
domowych oraz pozwalajqcy na odr6inienie przedmiotowego wqgla od wqgla
bqdqcego wlasnoSciq Wykonawcy,

d) Zaladunek oraz wa2enie (koniecznoSd posiadania wagi z aktualnymi niezbqdnymi
dokumentami potwierdzajqcymi poprawno6i odczyt6w) wqgla zgodnie z wytycznymi
otrzymanymiz Gminy (na podstawie otrzymanych list),

e) Pokrycie przez Wykonawcq ewentualnych strat lub ubytk6w powstatych od odbioru
wqgla z punktu dystrybucjido wydania wqgla mieszkaficom.

2) Wymagania wobec podmiotu skladajqcego ofertq:
a) Dysponowanie utwardzonym placem z zalegalizowana wagE samochodowq,

pozwalajqcym na odbi6r, skladowanie i wydanie wqgla o tqcznej ilo$ci ok. 700 ton
w 3 lub 4 sortymentach; teren musi byi ogrodzony, monitorowany zapewniajqcy
zabezpieczenie wqgla,

b) Posiadanie sprzqtu mechanicznego umo2liwiajqcego zaladunek wqgla na tabor
samochodowy;

c) Posiadanie taboru samochodowego umo2liwiajqcego dow6z wqgla z poto2onego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca dystrybucji wqgla do miejsca jego
skladowania w punkcie sprzeda2y.

3) Wymagania stawiane Wykonawcy:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy spetniajq nastqpujqce
warunki (weryfikowane na podstawie dokument6w ioSwiadczef dolqczonych do oferty):
a) nie podlega wykluczeniu, o kt6rym mowa w art. 108 ust. 1-4 ustawy z dnia ll wrze6nia

2OL9r. Prawo zam6wie6 publicznych oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczeg6lnych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na
Ukrainq oraz stu2qcych ochronie bezpiecze6stwa narodowego

b) nie podlega wykluczeniu z postqpowania z uwagi na brak powiqzaf osobistych lub
ka pitalowych z ZamawiajEcym,
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c) posiadajE niezbqdne uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub

czynno6ci (je2eli przepisy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnief),
d) nie wszczqto wobec nich postepowania o ogloszenie upadlo6ci/ likwidacji lub co

do kt6rych nie ogloszono upadlo6ci lub likwidacji.
Termin rea lizacji zada nia do d nia 31.72.2022r.

W postqpowaniu nie przewiduje siq wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena -tOO%
Miejsce itermin skladania ofert:
ofertq nale2y zloiye w terminie do dnia 28 listopada 2O22r. do god2.10.00

za poSrednictwem poczty/ kuriera/ osobiScie na adres: Urzqdu Gminy w Magnuszewie
w sekretariacie (pok. nr 8), opisujqc kopertq: pieczqd Wykonawcy, nazwa zadania i termin
skladania ofert oraz adres Zamawiajqcego ( w przypadku skladania ofert przez firmq kurierskq
bqdi pocztowa liczy, siq data wptywu do Zamawiajacego);

lub

o przeslai pocztq elektronicznq (podpisanE Wzez osobq upowa2niona do reprezentowania
Wykonawcy) ofertq drogq elektronicznq na adres e-mail: przetarsi@magnuszew.pl wpisujqc
w tytu le : ZP,ZO.27 L.56.2O22. OFE RTA.

8. Oferta winna byi napisana w jqzyku polskim, trwalq i czytelnq technikq, podpisana przez
osobq upowa2nionq do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane
z przygotowaniem izlo2eniem oferty. Wykonawca przeSle ofertq wtazzoznaczeniem:
2P,2o.271,.56.2022.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada zasadom okreSlonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszq.
Zamawiajqcy powiadomio wyniku postepowania drogq email kaidego Wykonawcq.
W zawiadomieniu wyslanym do Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana Zamawiajqcy okre6li
termin i miejsce zawarcia umowy. Wz6r umowy dostqpny w zalqczniku.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiqzania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia niniejszego postqpowania bez podania
przyczyny.
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