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Bańniczka: Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w okresie
grzewczym 20{3 20{4

Numer ogłoszenia: 2{238{ -2a13; data zamieszczenia: {{.{0.2013

oGŁoSZENlE o UDZ|ELENIU ZAMoWlENIA - Dostarłły

Zamieszczanb ogfioszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy : za rnów ienia publicaneg o -

czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie-

Czy w Biutetynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o anianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L 1) NAaruA l ADRES: Gmina Bańniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, tel'

56 4936810, faks 56 4936832.

L 2) RoDzA' zAMAVvh'ĄcEGO: Administracja sarnorządowa.

SEKCJA ll: PMEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) Nazwa nadana zamórłieniu przez zamawiająGego: Dostawa węgla kamiennego i mialu węglowego w

okresie grzewczym 2013 2014.

ll.2} Rodzaj zamówienia: Dosiawy.

ll.3} określenie przedmiotu zamówienia: 1' Pzedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego i

miafu węglowego w okresie grzewcrym 2013 2014 w następujących rodajach i parametrach: a) węgiel

kamienny orzech gat'l wartośi opałowa od 27 do 29 MJ kg maksymalna zawańoŚĆ popiofu w stanie

roboczym do 60/o maksymalna zawańośi siarki w stanie robocrym o,7% b) eko-groszek ( luzem) uziarnienie _

8 do 25mm wartośĆ opałowa 25 da 26 MJ kg maksymalna zawańośĆ popiofu do 4 1aa/o maksymalna

zawańośÓ siarki 0'6% spiekalność 't100 stopniC c) miałwęglowy wańośÓ opałowa 20MJ kg maksymalna

zawańość popiofu w stanie robocrym do 25 olo maksymalna zawartość siarkiw stanie roboczym 0,8%

Zapotrzebowanie i miejsce doslaw: Miejsce dostawy Rodzaj materiafu opałcwego w tonach Węgiel kamienny

Ekogroszek Miałwęglowy Publiczle Gimnazjum Jastrzębie 60 ton Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny 50

ton Publiczne Przedszkole Łaszewo 30 ton Urząd Gminy Bańniczka 30 ton Publiczrre Przedszkole Bartniczka

20 ton Budynek młeszkalny Grrtowo 30 ton 25 ton RMEM: 190 ton 30 ton 25 ton Dostawa węgla obejmuje

zakup towaru itranspoń do miejsc wskazanych puezZarłwwiającąo w powyższej tabeli. Łącme

zapotzebowanie na opałwynosi 245lanz moŻiwoŚcią anniejszenia lub anliększenia o ok. 20olo w zaleźności

od panujących w okresie Żmy warunków pogodowych. 2. Zamówienie będŻe realizowane w okresie

grzewczym etapami, ok' 50 ton miesięcanie na telefoniczne zgloszenie Zamawiającego na, co najmniej dwa
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dniwcześniej. 3. Dmtawa ekogroszku w formie lunej (nie workowany) 4. Nazwy i kody dotyczące

przedmiotu zarrńwienia określone we \tVspÓlnym Słowniku Zarrpwień Publicznych (cPĘ: a) 09111210-5

węgielkamienny.

ll.4} Wspólny $łownik Zamówień (GPĘ: 09.11-12.10-5.

SEKGJA lll: PROCEDURA

llt.l) TRYB UDZELENIAzA[,loWlENlA: Zapytanie o cenę

ilt. 2) TNFORMACJE ADM INISTRACYJNE

Zamówienb dotyczy projektu/programu finansowarrego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZELENIE ZAMOWIENIA

Iv. 1 } DATA uDzlELENlA zAillłowlENLĄ: 1 1 . 1 0. 201 3.

lV.2} LlcŻtsA oTRryMANYcH oFERT 2.

M.3) LlcAA ODRZUCONYCH OFERT 0.

tv.4) NAZI,YA I ABRES WYKONAWCY KTOREMU UDAELONO ZAMOWIENIA:

Firrrra l-larrdlołvo Lbfugowa Trarspońowa KAS|A Katarryna Kempczyrska, Lilzbark, 13-230 PodcibÓrz

1 0A, kralwoj. kujawsko-pomorskie.

lV.S} Szacunkotła wańość zamówienia (bez VAT): 155000'00 PLN.

M.6} lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH Z NA'NlbzĄl NArWYższĄ

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 162410'00

oferta z najniższą ceną: 162410,00 / oferta z naiłł4yższą ceną 187900,83

Waluta: PLN.

zAŁĄczNlK l

Uzasadnienb udzblenia zamówienh wtrybb negocjacji bez ogłoszenia, zamówbnia z wolnei ręki albo

zapytania o cenę

{. Podstawa pnwna

Postępowanie prowadzore jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29

stycmia 2004r. - Prawo zamÓwień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

|,,lależy podaÓ uzasadnienie faktycme i pravvne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlacząo udzjelenie

zamówienia jest ąodne z przepisami'

\Ałbrana ofeńa spełrria warunkiokreślone w SI\AZ i uzyskała najwięksą liczbę punl{Ów - 100 pkt
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