Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Art. 36 Prawa Zamówień Publicznych

1. Zamawiającym jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja
w Krzelowie, Krzelów 39 28-340 Sędziszów.
2. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiotem zamówienia jest miał węglowy o minimalnych parametrach
23-18-0,6 w ilości 500 ton na sezon grzewczy 2018/2019r.
4. Pierwsza dostawa miału 100 ton przewidziana jest na m-c październik 2018r.
5. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu winien złożyć oświadczenie jakim i o jakim tonażu
dysponuje transportem.
6. Do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami upoważniona jest pani Bożena
Ormańska, telefon kontaktowy (041) 38-11-029.
7. Termin związania z ofertą rozpoczyna się od dnia 05.10.2018 do 19.10.1018r
8. Oferta powinna zawierać – dane dostawcy, cenę 1 tony miału brutto wraz z transportem
na miejsce składowania ( kotłownia KR-40 w Krzelowie), parametry miału, oraz warunki
i termin płatności.
9. Miejsce składania ofert - Sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w
Krzelowie- do godziny 9.00 dnia 05.10.2018r.
Termin otwarcia ofert: 05.10.2018r. o godz. 1100 w siedzibie ZS CKP w Krzelowie.
10. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ceną brutto 1 tony miału,
parametrami oraz formą i terminem zapłaty:
- za cenę oferta otrzyma maksymalnie 60 punktów,
- za formę zapłaty przelew i termin min. 30dni – 25 punktów
- za wyższą wartość energetyczną powyżej 23 kJ – 5 punktów
- za mniejszą ilość popiołu poniżej 18% - 5 punktów
- za mniejszą ilość siarki poniżej 0,6 % - maksymalnie 5 punktów
11. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawcę i zaprasza do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty) na dzień 15.10.2018r. wzór umowy opracuje i przedstawi do jej
podpisania wykonawca.
12. Środki ochrony prawnej – wykonawca może wnieść protest w ciągu 7 dni – od chwili
ukazania się ogłoszenia i specyfiki istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej szkoły www.zsckpkrzelow.pl.
13. Przy każdej dostawie miału należy dołączyć wynik z badań parametrów miału.
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