
 

 

       
 

Zapytanie ofertowe 3/2017 

"Zakup i dostawa węgla do Szkoły Podstawowej w 

Krzczonowie " 

1. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 

Krzczonów 41 ; 28 – 520 Opatowiec; NIP 662 16 86 327 

2. Przedmiot zamówienia: 

a) Węgiel kamienny: asortyment – ekogroszek (retopal)  - szacowana ilość – 20 ton 

3. Termin realizacji zamówienia; do 15 kwietnia 2018 roku 

 

4. Forma Płatności : Faktura VAT 

 

5. Kryteria wyboru oferty: 100 % najniższa cena brutto za tonę  

 

6. Inne istotne warunki zamówienia: 

 

a) Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami obowiązującymi dla kotłów 

CO z podajnikami przystosowanymi do spalania węgla asortymentu 

„ekogroszek”(retopal) 

b) Zakup obejmuje transport do siedziby Szkoły Podstawowej w Krzczonowie; 

Krzczonów 41 ;28 – 520 Opatowiec 

c) Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

 

 

1. Sposób przygotowania oferty. 

      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 – Wzór oferty. 

2. Miejsce i termin złożenia ofert. 

      Oferty można składać w następujący sposób: w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

Zapytanie ofertowe 3/2017 

"Zakup i dostawa węgla do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie " 

1. osobiście   lub drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do siedziby 

zamawiającego) 

na adres 

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Krzczonów 41, 28 – 520 Opatowiec  

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godz. 10:00  

Otwarcie kopert nastąpi 20 grudnia 2017 r.  o godzinie 10.05, a całkowite rozstrzygnięcie 

i podpisanie umowy w terminie 3 dni roboczych. 

3. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

Imię i nazwisko: Tomasz Paluch Tel. 41 35 17 008  lub  883305996 

Krzczonów ,  dnia  11 grudnia 2017  roku                              Dyrektor Szkoły 

                                                                                                mgr inż. Tomasz Paluch 



 

 

       
 

Załącznik -   nr1 

 

OFERTA 

Do Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 

Krzczonów 41; 28 – 520 Opatowiec 

 

Odpowiadając na skierowane do nas Zapytanie ofertowe 3/2017 

"Zakup i dostawa węgla do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie " 

dotyczące zamówienia  

a) Węgiel kamienny: asortyment – ekogroszek (retopal)  - szacowana ilość – 

20 ton - zgodny z normami obowiązującymi dla kotłów CO z podajnikami 

ślimakowymi przystosowanymi do spalania węgla asortymentu 

„ekogroszek”(retopal) 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za: 

 

a)Węgiel kamienny: asortyment – ekogroszek (retopal)  zgodny z normami obowiązującymi dla 

kotłów CO z podajnikami ślimakowymi przystosowanymi do spalania węgla asortymentu 

„ekogroszek”(retopal) 

cenę netto  za 1 tonę ...................................... zł. VAT .............................................% 

 

cenę brutto za 1 tonę ...................................... zł. 

 

słownie cena brutto: ..........................................................................................................zł 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP  ................................................... 
4. Oświadczamy że cena brutto obejmuję wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym 

koszty transportu do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Krzczonów 41 , 28 – 520 

Opatowiec.. 

      

     Data ………………...……                                              ………………………………….                                                       
                                                                                                                                                               podpis osoby upoważnionej   


