
Działdowo dnia 11.02.2014 

Zapytanie ofertowe 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o 

podanie ceny na zakup 26 ton węgla Orzech wraz z akcyzą,  transportem i rozładunkiem do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie ul. Robotnicza 10. 

I. Zamawiający: 

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji  

13-200 Działdowo 

ul. Robotnicza 10 

NIP 5711040901 

Tel 23 697 4670 

e-mail: grazyna.milocka@wp.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 26 ton węgla Orzech 

wraz z  akcyzą,  transportem i rozładunkiem do MOSiR w Działdowie ul. Robotnicza 

10 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia węgiel Orzech: 

-wartość opałowa- min 27 MJ/kg 

-zawartość popiołu- do 8% 

-zawartość siarki –od 1 do 2% 

-granulacja 25-80 mm 

-wilgotność całkowita do 8% 

-inne: 

 partia jednorazowej dostawy 3-6 ton 

 cena zakupu obejmuje koszt węgla, akcyzy,  koszt transportu i rozładunku 

węgla. 

III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 

IV. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny węgla  w momencie zakupu jednak cena ta nie 

może być wyższa  niż w  złożonej  ofercie.  

V. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w 

miarę potrzeb  zgodnie z indywidualnymi zamówieniami w okresie od  26 lutego 2014 do 

31 grudnia 2014 roku. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową 

- posiadać datę sporządzenia 

- zawierać adres  lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: 

mailto:grazyna.milocka@wp.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  13-200 Działdowo ul. Robotnicza 10 do dnia 

25.02.2014 do godziny 1000  

2. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25.02.2014 o godzinie 10:30 w siedzibie MOSiR w 

Działdowie ul. Robotnicza 10. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

6. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie : http://www.mosirdzialdowo.pl/ 

VIII. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów 

-cena ofertowa 100% 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów. 

X. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor MOSiR Grzegorz Kaszubski  

Nr tel 23 697 4670 

Adres e-mail: grazyna.milocka@wp.pl 

XI. Załączniki 

-wzór formularza ofertowego. 

-projekt umowy. 
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