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Rybczewice, dnia 29.08.2019 r. 

Znak sprawy: IZP.271.34.2019 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

równowartości 30 000 euro. 

 

Gmina Rybczewice reprezentowana przez Wójta Gminy Rybczewice, zaprasza do składania 

ofert na: 

Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego luzem na sezon grzewczy 2019/2020 r. 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Rybczewice  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice: poniedziałek godz. 9.00 – 17.00,  

wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

2.1. Przedmiot zamówienia jest zakup wraz z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem pelletu 

drzewnego do Urzędu Gminy Rybczewice oraz Domu Nauczyciela w Gminie 

Rybczewice . 

2.2. Wymagane parametry opału będącego przedmiotem zamówienia: 

a) średnica - 6 mm do 8 mm;  

b)  długość - do 40 mm;  

c) gęstość nasypowa 600 ≤BD≤ 750 kg/m3; 

d) popiół - 0,3 - 0,7%;  

e) siarka - suchej masy 0.03; 

f) chlor - suchej masy 0,02%; 

g) wilgotność - do 7 %; 

h) wartość opałowa - nie mniej niż 18 kJ/kg;  
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i) wytrzymałość mechaniczna (abrazja) ≥ 98,00% 

 

Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny :  

- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo- 

organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub 

powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego \ 

z budownictwa i odpady z rozbiórki (zgodnie z § 2, pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr 95, poz. 558); 

- nie będzie zawierał w sobie substancji nie biodegradowalnych w stopniu odbiegającym 

od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie 

zawierał w sobie dodatków nie biodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. 

farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości 

tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość 

pozyskiwanych świadectw pochodzenia; 

- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, 

gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz 

igliwia; 

2.3. Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym 2019/2020 wynosi ok. 60 ton 

pelletu drzewnego. 

2.4. Dostawy będą się odbywały w partiach sukcesywnie w zależności od potrzeb, na każde 

zgłoszenie Zamawiającego – telefonicznie lub faksem nie później niż na 7 (siedem) 

dni przed wyznaczonym terminem dostawy. 

2.5. Pellet dostarczany będzie do miejscowości Rybczewice Drugie, gm. Rybczewice 

(powiat świdnicki), do Urzędu Gminy Rybczewice oraz Domu Nauczyciela. Podczas 

każdorazowej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany wystawić dokument WZ  

z ilością faktyczną dostarczonego towaru. 

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału oraz prawo do 

sprawdzenia wilgotności i innych parametrów dostarczonego opału. 

2.7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć niezwłocznie 

świadectwo jakości, certyfikat lub atest potwierdzający, że dostarczony opał spełnia 

w/w parametry 

2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia oraz 

wynagrodzenia umownego ze względu na okoliczności, których nie można 
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przewidzieć w momencie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (np. warunki atmosferyczne, itp.). 

2.9. W przypadku zmniejszenia wielkości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie za niezrealizowany przedmiot 

zamówienia 

2.10. Dostawa opału od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

2.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego opału, zgodność  

z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania zamówienia. 

2.13. Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym i w zależności od 

warunków atmosferycznych może ulec zmianie. 

2.14. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty załadunku, 

rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU, SKŁADANIA OFERT, WYBORU OFERTY I ZAWARCIA 

UMOWY. 

3.1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą pisemną 

ofertę do Zamawiającego. 

3.2. Ofertę sporządzoną wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do 

składania ofert należy złożyć w formie pisemnej w: 

Urzędzie Gminy Rybczewice 

Stryjno Kolonia 1 

21-065 Rybczewice – Sekretariat,  

do dnia 9 września 2019 r. godz. 11:00, decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

3.3. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

3.4. Oferty wykonawców nie spełniających warunków opisanych w niniejszym zaproszeniu 

oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień dot. złożonej oferty. 
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Ofertę należy umieścić w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie oznaczonej imieniem i 

nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem ,,Oferta na Sukcesywną dostawę 

pelletu drzewnego luzem na sezon grzewczy 2019/2020 r.”. 

3.5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 kwietnia 2020 r. 

3.6. Kryteria oceny i wyboru oferty: zostanie wybrana oferta z najniższą cena brutto za 

realizacje zamówienia. 

a) wykonawca określi cenę ryczałtową za przedmiot zamówienia.  

b) w przypadku poprawienia omyłek Zamawiający będzie przyjmował, że prawidłowo 

podano cenę - słownie. 

3.7. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom drogą elektroniczną, 

faksem lub pisemnie.  

3.8. Wybrany wykonawca może realizować zamówienie po podpisaniu umowy. O terminie 

i miejscu zawarcia umowy, Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę.  

W przypadku odmowy zawarcia umowy we wskazanym terminie przez wykonawcę, 

którego oferta została wybrana zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą - 

najtańszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny 

ofert.  

3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 

3.10. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu 

terminu składania ofert. 

3.11. Osoba do kontaktów z wykonawcami: Pan Tomasz Machul, tel. 81 584 44 65, 

3.12. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego Pan Marcin Kucharski 81 58 44 

467  

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

1) Wzór formularza oferty przetargowej. 

 

 

Wójt Gminy Rybczewice 

/-/ mgr Elżbieta Masicz 


