
pieczęć zamawiającego

Znak sprawy BOSS.366.2.2020 ....................                               Biała 02.12.2020

........................................................................                                       (miejscowość i data)

adres i nazwa wykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16,           
48-210 Biała 

Zaprasza  do złożenia ofert na: Dostawę pelletu

2. Przedmiot  zamówienia  :  dostawa  pelletu  na  potrzeby  kotłowni  Biura  Obsługi  Szkół
Samorządowych w Białej zlokalizowanej w Białej przy ulicy Tysiąclecia 16 w ilości ok.150
ton  jednak  faktyczne  zamówienie  wynikać  będzie  z  realnych  potrzeb  uzależnionych  od
warunków atmosferycznych .

Dane charakterystyczne opału :

 Długość do 40mm

 Średnica do 8mm

 Wartość opałowa min.18 000 kj/kg

 Wilgotność max 10%

 Dostawy towaru będą realizowane partiami na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego , 
w terminie nie dłuższym niż  48 godzin ze względu na ciągłość działania jednostki

 Dostawy powinny być realizowane cysterną w ilości ok 24 ton 

 Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązuje się na własny koszt próbki w ilości ustalonej 
z Zamawiającym 

 Wykonawca przedłoży stosowne certyfikaty ( ENPLUS A1 lub DIN PLUS) oraz badania nie starsze 
niż 6 miesięcy liczone od daty składania oferty



 Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczony i udokumentowany fakturą opał  . 

 Cena 1 tony opału powinna zawierać wszystkie koszty tj. koszt opału, transportu, załadunku i 
rozładunku. Rozładunek następować będzie w Białej przy ul. Tysiąclecia 16 ( budynek szkoły) 

 Oferent przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie dokonani 2 dostaw pelletu w ilości co najmniej 50 
ton dla innych instytucji 

 W przypadku dostarczenia pelletu nie spełniającego powyższych wymagań Oferent na własny koszt 
dokona jego odbioru i niezwłocznie dostarczy do Zamawiającego towar odpowiadający powyższym 
wymogom 

3. Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia  2021 do 31 grudnia 2021 
4. Okres gwarancji ------------------...............................................................................................
5. Miejsce i termin złożenia oferty Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej ul. 
Tysiąclecia 16, 48-210 Biała w terminie do 15 grudnia 2020 godz.9.00................................
6. Termin otwarcia ofert 15 grudnia 2020 godz.9.15................................................................
7. Warunki płatności 7 dni od otrzymania towaru wraz z fakturą z dokumentem wz za       
dostawę 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Marszałek
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 
polskim według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.


