
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Przemysłowa 16
NIP: 689-10-00-452 REGON: 370232867 KRS Nr: 0000 185 271 Rzeszów
Centr. TeL: (013) 461 11 82; TeUfax.: (O! 13) 461 11 81 email: pecusbzyki@v\p.pl

KONTO BANKOWE EKSPOZYTURA PKO BP S.A. O/Ustrzyki Dolne Nr: 62 1020 2930 0000 2602 0026 9084
KaDitai zakładów: 4609 900.-

Ustrzyki Dolne: 10-02-2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o, o. w Ustrzykach Dolnych,

ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę
1 000 Mg miału węglowego wg. parametrów, terminów dostaw i terminów zapłaty określonych
w poniższym harmonogramie :
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Wyszczególnienie

Sortyment węgla MII

Typ

Wartość opałowa

Zawartość siarki

Zawartość popiołu

Wilgotność całkowita

Zawartość czfści lotnych

Zawartość ziarna

Zawartość nadziania

Parametry

31,1-31,2

> 22 MJ/kg

do 0,80%

do 16%

do 18%

> 28%

dolny Omm(niax 30%) , górny 10-20 mm

max 5% najwię k. wym. ziarna 31,5 mm

Ilość ton

250

250

500

Termin dostawy

do 27.02.2015 r

do 31.03.2015 r"

do 30.04.2015 r

Terminy zapłaty

250 ton do 31.03.2015r.

250 ton do 30.04.2015 r.

250 ton do 31.05.20 15r.

250 ton do 30.06.2015r.

Wartości parametrów podane są w stanie roboczym, bez uwzględnienia niepewności poboru i
badania próbek.

Nie dopuszcza się dostaw w postaci mieszanek miarowych z innymi sortymentami takimi jak :
pyły, muły, niesort i inne.

Węgiel ma być dostarczony transportem samochodowym na plac składowy zamawiającego
tj. PEC Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 16, 38 - 700 Ustrzyki Dolne w dni robocze
odgodz.7°°do150 0.

Ilość dostarczonego opału będzie ustalana na podstawie wskazań wagi samochodowej zainstalo-
wanej w ,, Sortowni śmieci11 - obok placu składowego Zamawiającego.

Ponadto Dostawca zobowiązuje się do :
a) dostarczenia przy dostawie dokumentu dostawy (WZ), zawierającego tonaż, datę

dostawy, sortyment paliwa i jego klasę ,
b) dostarczenia certyfikatu lub świadectwa jakości miału węglowego zawierającego stosowne

oznaczenia pozwalające na ich identyfikację z otrzymanymi partiami paliwa
c) dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z ustawą o akcyzie,
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Oferty należy składać w terminie do 12.02.2015r. do godz. 13°° w sekretariacie PEC Sp.z o.o.
Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa 16. Do oferty należy dołączyć odpis z KRS lub z Ewidencji
Działalności Gospodarczej, oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z wzorem umowy.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto wraz z ceną transportu na plac zamawiającego.

Zapytanie ofertowe, wzór umowy są umieszczone na stronie http./www.bip.ustrzyki-dolne.pl/ w
zakładce przetargi.

Oferty będą otwarte w dniu 12.02.2015r. o godz. 1330 . Wybór oferenta zostanie dokonany do
dnia 13.02.2015r. Podpisanie umowy ustala się na 16.02.2015r. Oferent pozostaje związany z
ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.

Przed podpisaniem umowy Oferent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(w gotówce) w kwocie 5% wartości brutto całej dostawy, na konto Zamawiającego PKO BP SA
O/ Ustrzyki Dolne nr konta 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 . Zabezpieczenie uważa się za
wniesione jeżeli zostanie uznany rachunek bankowy zamawiającego.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Oferentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia całej
dostawy i po zakończeniu ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości
dostarczonego miału węglowego.
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