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O G tA S ZA Zamiar zawarcia umowy

no; Dostawy opafu do budynk6w komunalnych Gminy Krzykosy administrowanych przezlJrzqd
Gminy Krzykosy w okresie od: 18 stycznia 2Ot8 r. do 31 grudnia 2018 r.
na podstawie regulaminu ramowych procedur zam6wieri publicznych o warto6ci szacunkowej
nie przekraczajqcej wyraionej w zlotych r6wnowarto6ci kwoty 30 000 euro zgodnie z
Tarzqdzeniem Wewnqtrznym W6jta Gminy Krzykosy nr 47l2OL4 z dnia 15 maja 2OL4r.

7.

Okreilenie przedmiotu oraz wielkoici lub zdkresu zam6wienid

Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa opafu w zaleino6ci od potrzeb
zamawiajqcego. Wielko56 jednorazowych dostaw opafu z od2 do 4 ton.
Maksymalny termin realizacji dostawy - 3 dni

.

Przewidywana ilo56 opafu:

- okofo 25 ton.
Opal powinien odpowiadad nastqpujEcym parametrom:
Wqgiel orzech gat.

2.
3.
4.

- min.2zM/ke
- do2o%

do6%

3)
4)

nakladaj q o bowiqze k p osiadania takich uprawniefi ;
Posiadajq niezbgdnq wiedzg i dofwiudczenie oraz dysponujq potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawiq pisemne zobowiqzanie innych podmiotdw do
udostgpnienia potencjalu technicznego i osdb zdolnych do wykonania zamdwienia;
Znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej iJinansowej zapewniajqcej wykonanie zamdwienia;
Nie podlegajq wykluczeniu z postgpowunia o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust, l

5)

ustawy Pzp, ;
Ilyraiq zgodg na wszystkie warunki okreflone

w

SIll/Z

oraz

w

projekcie umowy,

Kryterio oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

6.

Miaf:

Wsp6lny Slownik Zam6wiefi: - kod CPV: 09.77.12.10-5 wqgiel kamienny
Termin wykonania zam6wienia -sukcesywnie wg potrzeb zamawiajqcego do 37-72-2078 r.
Opis warunk6w udziolu w postqpowaniu:
O udzielenie zamdwienia mogq ubiegad sig wykoflawclt ktdrzy:
1) Posiadajq uprawnienia do wykonywania okreilonej dzialalnoici lub czynnoici, jeieli ustawy

2)

5,

I :

- CENA, Waga- 100%

Miejsce i termin skladania ofert: w siedzibie zamawiajqcego:

Urzqd Gminy Krzykosy ul. Gf6wna 37, 63-024 Krzykosy Pok6j nr 12 sekretariat Urzqdu,

Termin do dnia 11 stycznia 2OL8

r,

godz. 1500

Zafqczniki:

T

stwz
Formularz ofertowy
Projekt umowy

inz. A

.Ianicki

