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Chroberz, 20.07.2022
 
 

                    

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej       
 
 

I. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 

ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz zaprasza do złożenia ofert na  zakup i dostawę węgla 

ekogroszek workowany  w ilości 50 t. do kotłowni  ZSCKR w Chrobrzu na sezon 

grzewczy 2022 – 2023.

 

Informacja o zwolnieniu z akcyzy 

ZSCKR w Chrobrzu, jako podmiot systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

podlega zwolnieniu z akcyzy 

Podstawa prawna: 

 art. 31a art. 138 r ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r., o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 
tekst jedn. z późn. zm.) 

 art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 37 oraz art. 13 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1697),  

 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Węgiel ekogroszek workowany  - 50 t.

Węgiel  kamienny energetyczny  typu  31,2  -  płomienny niespiekający. 

-  wartość  opałowa powyżej    24 000 kJ/kg

-  granulacja                      5-25 mm

-  zawartość  popiołu  mniej  niż 10%

-  spiekalność (RI)     mniej  niż  15%

-  zawartość   siarki  poniżej       1%

-  wilgotność      mniej   niż       10%

-  temperatura  stapiania  popiołu  mniej  niż 1150  stopni  C

-  zawartość części  lotnych     30-40 %

 

Zamówiony węgiel dostarczony będzie w workach po 20 lub 25 kg ułożonych na paletach  

i zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem lub rozsypaniem. Maksymalny ciężar jednej palety 

1000 kg  netto. Wymiary palety 80 x 120 cm. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może 

być mieszaniną różnych typów  i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji 

niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych.  
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Do każdej dostawy powinien być załączony oryginalny atest, z którego będzie wynikać, że 

dostarczona partia ekogroszku spełnia wymogi jakościowe określone w opisie przedmiotu 

zamówienia niniejszego punktu, pod rygorem odmowy przyjęcia przez Zamawiającego danej 

partii ekogroszku z winy Wykonawcy. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 26 sierpnia 2022.

 

IV. Kryterium oceny ofert to: cena i termin dostawy 

 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

I Cena 80% 

II Termin dostawy całości zamówienia 20% 

 

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych  

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + Td       gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

Td = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin dostawy 

 

Kryterium I -   C - cena 

              C.min. 

C = ------------------ x 80 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium II – Td. -  Termin dostawy

Punkty za kryterium Termin dostawy zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 

oświadczenia dotyczącego Termin dostawy całości zamówienia zawartego w formularzu 

oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium Termin dostawy stosując 

poniższe zasady:

• Termin dostawy całości zamówienia   – max 20 pkt – przy czym: 

-  do 19 sierpnia 2022r.   – 20 pkt

-  do 26 sierpnia 2022 r.  – 10 pkt

Za wcześniejszy termin dostawy wykonawca nie otrzyma większej liczby punktów 

w powyższym kryterium.



3 
 

V. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia      

dostarczonej partii opału oraz kontrolnego sprawdzenia i przebadania pobranych próbek  

z dostarczonej partii opału na koszt WYKONAWCY. 

 

VI. Termin płatności za wykonanie zamówienia: 30 dni od momentu otrzymania faktury. 

 

VII.  Sposób przygotowania oferty.

Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej atramentem lub długopisem, 

na maszynie, komputerze. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną

i opisana: Oferta na zakup i dostawę węgla ekogroszek workowany w ilości 50 t. do 

kotłowni  ZSCKR w Chrobrzu na sezon grzewczy 2022 – 2023.

Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, ePuapem.

VIII. Termin nadsyłania ofert: do dnia  28.07.2022 r do  godz. 1000 .

IX. Wszelkie  pytania  należy  kierować do:

  Barbary Grzybczak tel. 41 356 40 03, w. 38, kom. 515 594 260

 Krzysztofa Najberka tel. 41 356 40 03 w. 36

X.  Prawa Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. 

2) O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy

bez  podania przyczyny.

4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

 

XI.  Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty       

nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
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