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                                                                                                       Nadróż , dnia 17.10.2018 roku 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 

 
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na zakup i dostawę z rozładunkiem pelletu drzewnego do budynków szkoły Zespołu 

Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 2018/2019 i 2019/2020. 

I .  ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Rypiński  ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, w imieniu którego działa Zespół Szkół Nr 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu,  Nadróż 1, 87-515 Rogowo  reprezentowany przez 

dyrektor mgr inż. Annę Banasiak zwaną dalej „Zamawiającym”  

Tel  54 270 31 12, 608 464 452 

e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu drzewnego do 

budynków szkoły Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 

2018/2019 i 2019/2020: 

1. Pellet drzewny musi charakteryzować się następującymi parametrami: 

 Wartość opałowa co najmniej 18000kJ/kg 

 Wilgotność nie więcej niż 8% 

 Zawartość popiołu nie więcej niż 0,7% 

 Średnica 6 mm 

Dostawy  dokonywane będą dwukrotnie w każdym okresie grzewczym na wezwanie i w 

ilości wskazanej przez zamawiającego (telefonicznie). 

Dostawy należy realizować  w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 14:30. Dostawy 

należy realizować w ciągu 48 godzin od dokonania zamówienia . W celu sprawdzenia 

faktycznej ilości zamawianego węgla lub miału zamawiający zastrzega sobie prawo do jej 

weryfikacji poprzez ważenie samochodu z ładunkiem oraz po jego rozładunku. Do każdej 

dostawy należy dołączyć certyfikat jakości pelletu drzewnego oraz dokument potwierdzający 

ilość dostawy. 
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Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość i zamawiający  zastrzega sobie prawo  zmian 

ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb 

i warunków zapotrzebowania na ciepło. 

III. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY: do 30 września 2020 roku. 

 

 

IV.  KRYTERIUM OCENY OFERT: 

cena  - 100 % 

V.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Oferty należy złożyć do dnia  30 paźdzernika 2018 r. do godz. 9:00  , osobiście lub pocztą 

tradycyjną w zamkniętej kopercie z opisem: Zakup i dostawa z rozładunkiem pelletu 

drzewnego – nie otwierać przed 30 października 2018 godz 9.30. Oferta musi być 

sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta. Ocena ofert 

zostanie dokonana w dniu 30 października 2018r. o godz 9.30 w siedzibie Zamawiającego, a 

wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany telefonicznie oferentom. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo,  

tel.54 270 31 12 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego oraz do 

niewyłonienia oferenta bez podania przyczyny. 

ZAŁĄCZNIKI: 

a) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

b) załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 


