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Zp.341.1.2011-ZS                                                                                  Pęczniew, 2010-12-09 
 

OGŁOSZENIE O ZAM ÓWIENIU 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp/341/1/2011-ZS 
pn.   „ Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 70,7 tony do kotłowni Zespołu 

Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew” 
 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia  się   o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 

I.  Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
Zespół Szkół w Pęczniewie 
ul. Główna 15 
99-235 Pęczniew  
Strona WWW : www.e-peczniew.pl 
E-mail : zs_peczniew@op.pl 
Godziny urzędowania : pn.-pt. godz. 800-1500 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
III. Adres strony inte rnetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej : www.e-peczniew.pl  

2. Specyfikację można również pobrać pod adresem Zamawiającego : 
 
Zespół Szkół w Pęczniewie 
ul. Główna 15 
99-235 Pęczniew  

 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 
możliwości składania ofert częściowych: 
 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału w postaci brykietu drzewnego o 
następujących parametrach : 
a) surowiec – odpady  drzewne  (trociny, wióry, zrębki) 
b) kształt – walec o średnicy do 80 mm, 
c) wilgotność – do 12% 
d) wartość opałowa – min 18  MJ/kg  

 
2. Zamówienie obejmuje dostawę brykietu do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. 

Główna 17, 99-235 Pęczniew  w ilości 70,7 tony. 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 09.11.14.00 – 4 
Zamawiający nie dopuszcza możliwo ści składania ofert częściowych. 
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V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
   
VI. Te rmin wykonania zamówienia:  
termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.05.2012 r.  
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w 
art. 22  dotyczące: 
a.   posiadania  uprawnień  do wykonywania określonej   działalności lub  czynności, 

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b.   posiadania  wiedzy i doświadczenia; 
c.  dysponowania   odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 d.  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
e.  Oferujący opał dopuszczony do spalania oraz spełniający parametry wymagane przez 

Zamawiającego ( atesty, świadectwa,  certyfikaty, badania laboratoryjne) ). 
f.    Spełniający pozostałe warunki w niniejszej SIWZ.   

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych 
w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności oferty według formuły spełnia/niespełna. 

 
Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez Zamawiającego od Wykonawcy, wskazanych w 
rozdz. VI  „Wykaz dokumentów… ” po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia stanowić 
będzie podstawę do wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego i odrzucenia oferty. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

 Kryterium - Cena oferty - waga 100% (od 1 do 100 pkt) 
Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: 
P1=(Cmin /C) x W1 
Gdzie: 
P1 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 
Cmin - cena brutto najtańszej oferty, 
C - cena brutto rozpatrywanej oferty, 
W1 - waga kryterium - cena oferty (W1 = 100). 

 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia: 2011-12-16 do godz. 1200  w siedzibie zamawiającego : 
Zespół Szkół w Pęczniewie 
ul. Główna 15 
99-235 Pęczniew  
Gabinet Dyrektora 
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XI. M iejsce i termin otwarcia ofert:  
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-12-16, o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego :  
 
Zespół Szkół w Pęczniewie 
ul. Główna 15 
99-235 Pęczniew  
Gabinet  Wicedyrektora   
                   
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
                            
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowe j, na które j będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
  
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejsze j oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na które j będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

Nr  419224-2011  dnia  09.12.2011  r. 

 

 
 
 
 
 
 
 


