Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	                     Nowa Dęba, dnia 13.10.14r.
Ul. M. Reja 3
39-460 Nowa Dęba

Zapytanie ofertowe

	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zwraca się z prośbą 
o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na realizację zadania „Sprzedaż i dowóz wraz z rozładunkiem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na ternie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2014/2015”  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz wraz z rozładunkiem ok. 76 ton węgla (±15%) dla podopiecznych w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
2. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny opałowy„orzech" o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG pochodzący  z polskich kopalń.
3. Zamawiający zastrzega  zmniejszenie ilości zamówienia, podanego w pkt 1.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz wraz z rozładunkiem węgla dla podopiecznych MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
2. Dowóz odbywał się będzie sukcesywnie do indywidualnych odbiorców na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (np. 1tona, 1/2 tony),  na podstawie bieżących zleceń tzn.: MGOPS zleca dowóz dla danej osoby wskazując adres, wykonawca dowozi węgiel do wskazanego odbiorcy. Wykonawca zapewnia dowóz i rozładunek węgla w miejscu wskazanym przez podopiecznego, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
3. Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia pisemnych zleceń na dostawę węgla dla podopiecznych z wyszczególnieniem imienia i nazwiska, adresu i ilości węgla. Klient jest zobowiązany do pokwitowania odbioru węgla - pisemne potwierdzenie odbioru węgla przez podopiecznego stanowi załącznik do umowy. 
4. Dostawa do danego klienta następuje w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 
5. Łączna wielkość zamówień w miesiącach: listopad, grudzień 2014r., oraz styczeń, luty 
i marzec 2015r. wyniesie ok. 76 ton węgla (±15%).
Cena 1/2 tony węgla wraz z dowozem stanowi 50% ceny 1 tony węgla z dowozem.
6. Wykonawca musi przedstawić certyfikat jakości opału oferowanego węgla kamiennego „orzech” o kaloryczności co najmniej 28 000kJ/KG pochodzący z polskich kopalń i załączyć do niniejszej oferty – atest jakości potwierdzający parametry węgla.

 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od 1 listopada  2014r. do 31marca 2015r.
Dowóz węgla do podopiecznego MGOPS będzie następował w ciągu  5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia. 

4. Kryteria i wagi oceny ofert:
 cena - 100%
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę 1 tony węgla wraz z dowozem i rozładunkiem.


5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pan Leszek Mirowski – Kierownik MGOPS w Nowej Dębie
Pani Sylwia Kucharska – samodzielny referent, 
tel./fax: 15 846 3494  
adres e-mail: mgops@nowadeba.pl" mgops@nowadeba.pl
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej MGOPS: nowadeba.naszops.pl
     6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w sekretariacie Ośrodka ( I piętro ) pokój nr 1 w terminie do dnia: 21 października 2014r. do godziny 8.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na węgiel”.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 3. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być  sporządzona  w  języku  polskim. 
4. Ofertę  stanowi  formularz  ofertowy  (załącznik  nr  1 ).
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie  przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych  wątpliwości co do możliwości ich  wcześniejszego otwarcia  lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zamian w treści ofert po upływie terminu składania ofert.
8. Oferty  złożone  po  terminie  składania  ofert  nie będą rozpatrywane.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 


Otwarcie i badanie ofert:
1.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, 39-460  Nowa  Dęba, ul. Reja 3  w pokoju nr 2 w dniu 21 października 2014r. o godz.810
2.	Otwarcie ofert jest jawne.
3.	Bezpośrednio przed  otwarciem  ofert  Zamawiający poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.
5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert,  terminy wykonania. 

7. Załączniki:
Wzór oferty Wykonawcy
	projekt umowy

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania MGOPS w  Nowej Dębie do zawarcia umowy.






























Wzór oferty wykonawcy – załącznik nr 1
……………………………
Pieczęć Wykonawcy
					Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. M. Reja 3
39-460 Nowa Dęba

Oferta Wykonawcy
Na podstawie warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym  proponujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia „Sprzedaż i dowóz wraz z rozładunkiem węgla dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba na sezon grzewczy 2014/2015”:
za cenę  1 tony węgla z dowozem i rozładunkiem:
w kwocie brutto złotych:………………………………
(słownie:.........................................................................................................................)
Cena 1/2 tony węgla wraz z dowozem i rozładunkiem stanowi 50% ceny 1 tony węgla. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
	Jednocześnie oświadczamy, że:

	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Ponadto:
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
- Zapoznaliśmy  się z projektem umowy i akceptujemy jego zapisy.
- Załączamy do niniejszej oferty – atest jakości potwierdzający parametry węgla.
- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.
Nr faxu lub adres e-mail, pod który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania………………………………………………
Nr  telefonu kontaktowego…………………………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.


Data:  ...................					              .............................................
						                                   (podpis i pieczęć)							

