
DoM PoMOcY §PoŁEczNEJ
w Struelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filiąW §ZYMl§zowlE ifiliąw LEŚNlcY
tel.1fax 77 Ąa1 348a; 7v 462 1512
REGON 000310491 ; NlF 756-10-53-65e

ż. Realizacia zaąq]vĘgig

Strzelce Op., dnia 05.0I.20żżr,

DPS.33.ZP .0I.20ż2
Zaproszenie do składania ofert

Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i fi!1^* Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_100 Strzelce op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch zaprasza do złożęnia ofert na rea\izację zadania, którego wartość nie przewacza

kwoty 130 000 złoĘch netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia II

września żO|9r.Prawo zamówień publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
sukcesywna dostawa węgla eko-groszku dla Domu pomocy społecznej w strzelcach

op. z nną * SrymiszŃie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8.

i. przedmiotęm zamówienia jest dostawawęglaeko-groszkudlaDomu pomocy społecznej

w Strzelcach op. z ftlią w Sźymiszowie i fiią w Lóśnicy, ul. Strażacka 8 o następujących

parametrach:
'Ńęgi.r eko_groszek płukany w ilości 100t (dostawa do DpS Filia Leśnica ul, Szpitalna 20)

o parametrach:
_ wartośó opałowa powyzej 26 000kJ/kg klasa 261050106 sortyment 0223lcc

- granulacja węgla 5-ż5 mm
_ ,rirki. pę.rrri"iri" (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)

- zawartośó siarki óo 0,60ń,

- zawartośó popiołu do 7,0oń,

- wilgotność mniejsza niż I0oń,

- typ 31.1 lub 3t.ż lub 32,L
-za.wartoŚćmiałudoSoń(granulacjaziamaponizej4mm).

nle

2.1Wykonu*.u'omiotumowywłasnymtransportemdoFi1ii
DpS wleśnicy, ul. Szpitalna20( samochodami o tonażunie przekraczaj7cyy 8tbez pIzyczęp

^l^^^--.^L /^A

inaczep),w ilościoafo*i.arrio podanej w^zń4czńku nr 1, w dniach roboczych (od

po"i.aŻiJr.u do sobo§) w godzinach_ od 700_1400na zasadach"

a) asortymęnt zamŃu""j ao"rtu*y będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub drogą

eiektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,

b)pa|aczzmianowy ou..rry przy odbiórze przedmioiu zamówienia (wyrywkowe sprawdzenie

itoSci i pobieranie próbek do jakości węgla),

c) węgiei składowany jest w piwnicy - kotłowni zamawiĄącego,

d') w}konawca zapęwnia dobrą jakośó węgla,

"j 
,i^a*iający iastrzega sobiemożiiwośówyrywkowego sprawdzeni7l19].douu,czonego

*ęgtu; dojazii koszt Óazęnia do nięza|ężnego punktu wagowego na koszt wykonawcy,

0 DpS posiada prawo do kontroli jakości realiżowanych dostaw_zgodnie zparametrami

określonymi w ust.l poprzęz: zaZąóanie od Wykonawcy badań przeprowadzonych przęz

podmiot posiadający itoro*n. akredytacje, bądź oddaó próbkę do badń pIzęz podmiot

posiadający stosowne akredytacje,
g) Dps *u pru*o ao *óryntacji badań przedłożonych przez wykonawcę, o których

mowa w pkt.2.I r, aostarczonych przęz Wv|o111cę - pruy czym pńbka ta do badań

|r".pro*udLanychnaz1ecęniewylona*cy, 
jaki DpS _pobierana będzie zdostawyprzy

óbecnosci obu stron lub wyznaczonych przedstawicieli,



h) każde z badah eko_groszku wykonywane jest na koszt wykonawcy,

ii* p."ypadku, gdy bidania o ktoryóh *o*u pkt. f i g potwierdzą, iż.dostawa zostńa

dokonana , nururr"niem postanowień ust.l Wykonawca zobowiązanY jest wg wYboru

DPS:
ł.I zabrać z piwnicy kotłowni dokonaną dostawę obarc_zoną wadą i dostarczyć właściwą

dostawę o takiej sarnej ilości, spełniająca wymogi o_kreślone w ust,1 lub

i.2 obniżyó cenę tej części doitawy, 
'w 

której wadę wykr}ło o żOoń ofęrowanej ceny,

j) dostarcz.ni. .".t}fikatow na adies DpS ńie póżniej niż w ciągu 7 dni po każdej

dostawie węgla,
k) fakturowńie odbywać się będzie po kazdorazowej dostawie,

1) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

UfiOWY' 
-a__-^-^ ^^Li^ *nrlł.,,nćń nic .n.aliznv łOśCi.Ł) zamawiĄący zastrzega sobie możliwośó nię zrealtzowania umowy w ca

ń;lo- pomoóy SpołecZnej jest wymieniony w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego

_ juro podmioi wymienion} wprost w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,

Wspólny Słownik Zamówień CPV
09i11000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

ra:
Od momentu podpisania umowy do dnia 1ż.12.2022r.

Kr"vterium ocenv ofert: - cena 1007o

nna za kum

1. Druk - formularz oferty,

i'ftffił.tr]; właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej - załącznik nr 2.

@oru-TeręsaKunert-St.inspektords.zam.pub1icznych
_tei,lltąai-:+-so *.*. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47.IO0Strzelceop.email:przetargi@dps.strzelceop.p1
. w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek -St. Inspektor gosPodarczY

tęI. 77l 461_34_80 wew. 415 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

47-IOOStrzelce Op. email: bhp@dps,strzelceop,pl

Termin składania ofert upływa z dniem 12.0t.202żr, o godz, 14,09, Oferty należy

złożyó w sekretariacie DPŚ w Strzelcach op. ui. Strazacka 8 osobiście, pocztą, faxem

lub pocztą elektroniczną. Kopertęnależy opisać w_następujący sposób: oferta nazadanię

prr., ,,Srrt ."sywna dostawa węgla eko-grószilu dla Domu Pomocy Społeczriej w Strzelcach

op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8".

w związku z tym, iz budynek Dps jest zamknięty dla osób lrIzecich, w przypadku, gdy

wykonu*. a bęózie składał ofertę osobiście, naleŻy zadzwonic domofonem przy dtzwiach

głównych DPS_u (od strony ul. Stiazackiej), wowczas pracownik otworzy drzwi i odbierze

ofertę.



l.Druk - formularz ofeńowy
2. ZńączńF * 1

3. Projekt umowy.
4. YJauzu\a informacyj na o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
l, x strona internetowa
2.x tablicaogłoszeń


