
    ZAPYTANIE  OFERTOWE 

dotyczące dostawy wraz z transportem 

 węgla SKARBEK-EKOGROSZEK pochodzącego z KWK BOBREK                                                
do kotłowni Technikum nr 13 w Radzionkowie. 

( ZAMÓWIENIE KWALIFIKOWANE JAKO ZWOLNIONE ZE STOSOWANIA USTAWY) 

 

1. Zakres przedmiotowy : 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem samochodem samowyładowczym (jednorazowo 
max. 5 ton ) węgla SKARBEK- EKOGROSZEK pochodzącego z KWK Bobrek    w szacunkowej 
ilości 100 ton . 

2. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 70 ton i nie więcej niż 100 
ton w zależności od ceny jednostkowej węgla zaproponowanej przez Dostawcę wybranego 
w przedmiotowym postępowaniu, jak również w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Uwagi dotyczące realizacji zamówienia : 

a. Zgłoszenie poszczególnych zapotrzebowań będzie dokonywane drogą telefoniczną 
bądź przesłane mailem.  Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
potwierdzenia otrzymanego zamówienia. 

b. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie pod wskazany przez Zamawiającego adres 
na terenie Radzionkowa, nie później niż jeden dzień po powiadomieniu Dostawcy 
przez Zamawiającego o ilości i miejscu dostawy. 

c. Dostawa poszczególnych partii opału stanowiącego przedmiot umowy następować 
będzie w dni robocze, w godzinach pracy, tj. od 7.00 do 16.00. 

d. Koszt transportu we wskazane przez Zamawiającego miejsce pokrywa Dostawca. 

4. Termin realizacji zamówienia : 

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres od listopada 2021 r.                                
do maja 2022 r. 

5. Warunki płatności : 

Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej 
partii towaru, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Dostawcę, przelewem 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

6. Kompletna oferta powinna zawierać : 

Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 .  
Wykonawca określi cenę netto i brutto jednej tony węgla SKARBEK- EKOGROSZEK 
pochodzącego z zakładów górniczych KWK Bobrek  podając ją   w zapisie liczbowym 
i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ujęta w ofercie jest 



ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia, w tym podatek VAT, upusty, rabaty, transport. Stawka podatku VAT 
jest określona zgodnie z ustawą i wynosi 23% . Zastosowanie przez Dostawcę stawki 
VAT niezgodnej z przepisami spowoduje odrzucenie oferty. Cena podana przez 
Dostawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega 
podwyższeniu. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów. 

a. Dostawca ponosi koszty sporządzenia oferty. 

b. Formularz ofertowy należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie zaklejonej i opisanej                       
w następujący sposób :                                                                                                                                        
„Dostawa wraz z transportem węgla SKARBEK-EKOGROSZEK do Technikum nr 13                         
w Radzionkowie”.                                                                                                                       
zaadresowanej na : 

                                    Technikum nr 13 w Radzionkowie 

                                               ul. Z. Nałkowskiej 2 

                                             41-922 Radzionków 

7. Termin składania ofert : 

Oferty należy składać do 15 października 2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły                    
(pok. 108 ) 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły – tel. 32 289 05 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zamawiający:  Technikum nr 13 w Radzionkowie                                                                 Załącznik nr 1 

       ul. Z. Nałkowskiej 2 

    41-922 Radzionków 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Data : ............................. 

My, niżej podpisani:  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

reprezentujący:  

(podać zarejestrowaną nazwę i adres Dostawcy oraz nr telefonu i faxu) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji : 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

nawiązując do zapytania ofertowego  na : 
 

„Dostawę wraz z transportem węgla SKARBEK-EKOGROSZEK                                            
dla Technikum nr 13 w Radzionkowie” 

 

 Oferujemy: 
dostawę wraz z transportem do Technikum nr 13 w Radzionkowie  
1 tony węgla SKARBEK- EKOGROSZEK pochodzącego z  KWK BOBREK 

cenę netto ........................................ zł,                                                                                                            
słownie  .................................................................................................................................... zł. 

cenę brutto ...................................... zł, 
słownie ..................................................................................................................................... zł. 

 
                                                                                                         PODPISANO 
                                                                      .

                           
…………………………………………………………………….. 

                                                                                                            Podpis i pieczątka firmowa Dostawcy                            



 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr …./T13/2021 

 

  

Zawartej  w dniu 18.10. 2021 r.  w Radzionkowie , pomiędzy: 

Technikum nr 13  z siedzibą w Radzionkowie , który reprezentuje: 

 

 Dyrektor - Mariusz Sroka 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 
a 
 

 
............................................................................................................................................................ 

z siedzibą w  : 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej Dostawcą, którego reprezentuje  – właściciel firmy  

 

 

§ 1 
 

Dostawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy w postaci: 

Węgla SKARBEK- EKOGROSZEK pochodzącego z KWK BOBREK 
w ilości nie mniejszej niż 70 ton i nie większej niż 90 ton. 
 
 
 

 



§ 2 
 

      Strony  ustalają następujące ceny za przedmiot umowy określony w § 1: 
 

          cena netto jednej tony węgla  wynosi  ………………..zŁ 
          słownie: ……………………………………………………………..  zł.         

           wraz z  podatkiem VAT 23% cena brutto jednej tony węgla  wynosi  ……………………. zł.                   

          słownie :………………………………………………………………….. zł.   

 

 

§ 3 
 

1. Dostawa będzie następować partiami. 
2. Dostawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia towaru w ilości określonej 

każdorazowo przez Zamawiającego, nie później niż 1 dzień po jego telefonicznym lub 
przesłanym za pośrednictwem faksu zamówieniu. 

3. Towar zostanie dostarczony transportem Dostawcy w miejsce i w ilościach wskazanych 
każdorazowo przez Zamawiającego. 

4. Koszt transportu we wskazane miejsce pokrywa Dostawca. 
5. Komórką organizacyjną Technikum nr 13 w Radzionkowie upoważnioną  

w imieniu Zamawiającego do telefonicznego lub przesłanego za pośrednictwem faksu 
zamówienia kolejnej partii towaru jest Sekretariat szkoły. 

6. Dostawa poszczególnych partii towaru, stanowiącego przedmiot umowy następować będzie      
w dni robocze, w godzinach pracy , tj. od 7.00 do 16.00. 

 
§ 4. 

 
Realizację przedmiotu  zamówienia nadzoruje ze strony Zamawiającego Pani Ludgarda Sosinka –  
Kierownik Administracyjno -  Gospodarczy w Technikum nr 13  w Radzionkowie. 
 

§ 5 

1. Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej partii 
towaru, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Dostawcę, przelewem w ciągu  
21 dni od daty otrzymania faktury Vat. 

 
2. Dane Zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury Vat:   

 

Nabywca : Powiat Tarnogórski 
                  ul. Karłuszowiec 5 
                  42-600 Tarnowskie Góry 
                 NIP 6452513103   

 
Odbiorca i płatnik : Technikum nr 13 w Radzionkowie 
                                         ul. Z. Nałkowskiej 2 
                                        41-922 Radzionków 

  
 
3. Podstawą wystawienia faktury  będzie podpisanie przez Zamawiającego dowodu dostawy. 

 



§ 6 

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres od listopada 
2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.  

2. Do każdej dostawy Dostawca powinien załączyć aktualny CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnej kontroli dostaw , zarówno pod względem ilości 

jak i jakości dostarczonego węgla. 
4. W przypadku stwierdzonej niezgodności ilościowej bądź jakościowej dostarczonego węgla 

Dostawca ponosi koszty kontroli dostawy oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego uzupełnienia 
dostawy. 

5. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający 
ma prawo stwierdzić nienależyte wykonywanie umowy przez Dostawcę. 

6. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku braku realizacji 
przez Dostawcę obowiązków wynikających z umowy lub nienależytego wykonywania umowy. 

7. Wypowiedzenia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 7 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający  
może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne: 
 

a.   25% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,  
w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego; 

b.  20% wartości całego zamówienia  brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,   
w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca; 

c. 0,2% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,  
za każdy dzień zwłoki w dostawie  poszczególnych partii towaru w miejsce i w ilości 
wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości wynagrodzenia o uprzednio 

naliczone kary umowne określone w ust. 1. 
 
4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie przez 

Dostawcę, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

 

 

 



 

§ 8 
 

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Dostawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych 
Zamawiającego, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także 
na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2018 r poz. 1000)  w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy oraz do jej 
zabezpieczenia finansowego 
 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  
z zastrzeżeniem przepisów art. 139-146 prawo zamówień publicznych oraz ustalenia zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 10 

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 
 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 
dla Dostawcy, trzy dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


