Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
adres do korespondencji:
ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
NIP 796-006-74-61 REGON 000617717
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KRS 0000350902

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę
miału węglowego na potrzeby kotłowni zakładowej
PKS w Radomiu Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2015/2016

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie przewiduje zakup miału węglowego w ilości ok. 220 ton jako paliwa do
kotłowni zakładowej na sezon grzewczy 2015/2016.
Parametry miału:
Wartość opałowa

Q – min. 23000 kJ/kg

Zawartość siarki

S - max. - 0,7%

Zawartość popiołu

A – max. - 18%

Zawartość wilgoci

Wtr < 18-20%

Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz
domieszek mułów.
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Dostawy miału odbywać się będą partiami, w ilościach max.25 ton jednorazowo, w
miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, po złożeniu zamówienia telefonicznie,
faxem lub mailem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia zamówienia o ok.
20% w

stosunku do zamówienia podstawowego w zaoferowanej przez Dostawcę

cenie.

3. Zamawiający informuje, iż nie przysługuje mu zwolnienie z opodatkowania
podatkiem akcyzowym w myśl obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym.

II.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przy każdej dostawie obligatoryjne będzie:
▪ załączenie certyfikatu jakości miału węglowego (świadectwo jakości lub wyniki
badania próbek węgla) wystawionego przez producenta lub dostawcę
Certyfikat jakości musi zawierać następujące dane:
a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają:
- wartość opałową
- całkowitą zawartość wilgoci (%),
- zawartość siarki (%),
- sortyment,
b) klasę węgla,
c) producenta,
d) datę badania
▪

pobranie dwóch próbek – jednej dla Zamawiającego, drugiej dla Dostawcy
miału węglowego celem dokonania badania w laboratorium.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych otrzymanej
partii miału węglowego, Zamawiający złoży reklamację jakościową, załączając
wyniki badań laboratoryjnych wadliwej partii miału węglowego, a Dostawca będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów badań wadliwego węgla i zapłacenia kar
umownych, określonych w umowie na dostawę opału.

▪ zważenie przez Zamawiającego dostarczonej partii miału węglowego. Na podstawie
ilości miału, podanej na „Kwicie wagowym”, którego 1 egz. otrzymuje
przedstawiciel Wykonawcy - Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostarczony
miał.
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Warunki płatności – 21 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu każdej
dostawy węgla.

III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

1. W ofercie należy określić cenę netto i brutto 1 tony miału węglowego
uwzględniającą dostawę na miejsce składowania, tj. plac kotłowni w Radomiu
przy ul. 1905 Roku 47 pojazdem samowyładowczym.
Ofertowa cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2. Należy podać parametry paliwa tj. Q, S, A, Wtr oraz określić z jakiej kopalni
będzie pochodził węgiel.

3. Oferta musi ponadto zawierać n/w dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Dostawcy:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
b) oświadczenie Oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ZUS
c) oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia,
warunkami jego realizacji i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

IV.

TERMINY DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I WYNIKU
POSTĘPOWANIA

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 16.09.2015 r. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert w n/w formach:
a) bezpośrednio w sekretariacie Spółki PKS w Radomiu, ul. 1905 Roku 47, pok. nr 22
b) faxem na nr (48) 363 26 49
c) e-mailem na adres: sekretariat@pksradom.pl
2. Informacje o wyniku niniejszego postępowania zostaną opublikowane na stronie
internetowej Zamawiającego: www.pksradom.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

V.

OCENA OFERT

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
jednostkową brutto. Będzie ona niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy (na
całość dostawy).

VI.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel: (48) 362 11 54 wew. 120 lub 149,
kom. 607 323 919.

