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Gmina Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23-415Księżpol

PC^U%2^il^62ilskie
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tyś. złotych netto,
do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia l l września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2021, póz. 1129 ze zm.)
„DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

KSIĘŻPOL NA SEZON GRZEWCZY 2022/2023"

I. ZAMAWIAJĄCY:

l. Gmina Księżpol, 23 - 415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12
NIP 918-19-95-823, REGON 950 36 90 95
Adres poczty elektronicznej: info@ksiezpol.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.ksiezpol.pl

Tel. (084) 687 74 19 (20), Faks; (084) 687 74 32

Godziny pracy Urzędu Gminy w Księżpolu: pn., śr., czw., pt. :7:30 - 15:30, wt.: 9:00 -
17:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia oznaczone jest znakiem: CUW.251.13.2022
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie pełni funkcję badania rynku w zakresie realizacji niniejszego

przedmiotu zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 2 ust.
l ustawy z dnia l l września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 póz.1129 ze
zm.) zwana dalej „ustawą PZP", tj. których wartość jest równa lub przekracza kwotę
130 000 złotych Zamawiający może udzielić zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest również :
l. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2021 r. póz. 305) kiemjąc się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach
konkurencyjnych.

2. Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekracząjącej kwoty
130.000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia 15
stycznia 202 ł r.

3. Zamawiający przewidział również możliwość udzielenia zamówienia w przypadku
zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych, tj. poniżej wymaganego
progu bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania.

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Księżpol.

IV. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA IEST:
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l. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie do kotłowni szkolnych na terenie Gminy
Księżpol następujących parametrów węgla kamiennego:

Lp. l Nazwa Parametry węgla Ilość (tona)
l Węgiel orzech Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w

Korchowie Pierwszym, 23-415 Korchów
Pierwszy 86 B

15

2 Węgiel kamienny
groszek energetyczny

Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w
Rakówce, Rakówka l, 23-415 Rakówka

10

2. Zamawiający wymaga aby dostawy węgla odbywały się własnym transportem
samochodowym [wliczonym w cenę), samodzielnie rozładowywane w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia.
3. Zamawiający wymaga dołączenia do każdej dostawy dokumentu określającego rodzaj i
ciężar dostarczonego materiału. Dostawy mają być realizowane w godzinach od 8°° do 1430
dnia roboczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału.
4. Zamawiający zastrzega odbiór min. 70% zamówienia. Nie zrealizowanie zamówienia
w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zamówienia o 20% w razie potrzeby po
cenach zgodnych ze złożoną ofertą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu węgla w określonych wyżej ilościach
dostosowując wielkość dostaw opału do istniejących warunków atmosferycznych
i okresu trwania zimy.
7. Przewidywane dostawy do 15 grudnia 2022 roku.
8. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami CPV: 09.11.12.10.5
9. Rodzaj i jakość węgla Dostawca udokumentuje potwierdzoną kopią świadectwa
jakości, a kopię świadectwa dołączy do każdej faktury za dostawę.
12. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty na węgiel orzech i groszek energetyczny lub
na jeden asortyment oferowanego rodzaju węgla.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego
do szkoły węgla na koszt dostawcy na warunkach podanych we wzorze umowy.
14. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wyłącza możliwość stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu)
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia postępowania o
zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
16. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Księżpol do zawarcia
umowy.

V. TERMIN REALIZACII ZAMÓWIENIA;
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 r.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
l. Kryterium wyboru oferty stanowi cena -100%.
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2. Jeżeli wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowić
najkorzystniejszą cenę zamawiający wezwie ponownie tych wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny
zaoferowanej w ofercie głównej.

3. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę o
ile wartość zamówienia jest niższa od 130 tyś. zł. netto i nie przekroczy
zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy.

4. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
5. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr l do niniejszego zapytania.

VII. TERMIN I MIEISCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

l. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2022 r. w godzinach pracy Urzędu tj.
do 14.00, w sposób:

l) listownie (oryginał oferty z dopiskiem na kopercie oferta na „DOSTAWĘ WĘGLA

KAMIENNEGO DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KSIĘŻPOL NA SEZON
GRZEWCZY 2022/2023" znak CUW.251.13.2022) na adres Urzędu Gminy Księżpol, ul.

Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol;
2) osobiście w siedzibie zamawiającego (oryginał oferty z dopiskiem na kopercie

oferta na „DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ KSIĘŻPOL NA SEZON GRZEWCZY 2022/2023" znak CUW.251.13.2022) tj. -
Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol, Sekretariat, pokój nr 2 (l

piętro).

3) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli oferta jest składana w formie

elektronicznej.

2. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. l, a nie data jej wysłania.

3. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający poinformuje o złożonych ofertach poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej BIP:https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

VIII. INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Księżpol- Centrum Usług
Wspólnych Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877419; fax
84 6877432; e-mail info@ksiezpol.pl;
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z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować; tel. 604521364;
mail: biuro@mvszkowiak.Dl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem pn. „DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA

SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KSIĘŻPOL NA SEZON GRZEWCZY

2022/2023" postępowanie Nr CUW.251.13.2022

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o przepisy ustawy.
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. l lit. c RODO.

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI.
L_0sobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w imieniu Zamawiającego jest:

Anna Dubiel - kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol pracująca w dni
robocze od pn. do pt. w godz. 730 - 1530,

2. Wzory oświadczeń i wymaganych dokumentów stanowią załączniki do zaproszenia do
składania ofert:

l) Wzór formularz ofertowego - załącznik nr l.
2) Wzór umowy - załącznik nr 2

Ksieżpol, dnia 2 sierpnia 202i2 r.
^w

korsk'!mgr Jarowi
Zatwierdził:
fDodois Kierownika Zamawiaiaceso lilb odob oważnioneilV UlUT
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