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                                                                                             Gorzyce, dn. 22.11.2022 r. 

CP-I.2151.2.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Gorzyce 

ul. Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego 

w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych położonych na terenie 

Gminy Gorzyce”. 

Opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia został szczegół określony we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia 31.12.2022 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie koncesją na obrót 

paliwami stałymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. 2022, poz. 1385); 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 

V. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 
 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dystrybucji 1 Mg węgla na warunkach 

określonych w załączniku nr 1, zwana dalej „ceną” – 100,00 pkt. 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty: 
Ocena kryterium: najniższa cena ofertowa (PC) 
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PC = (CN/CB) x 100,00 pkt 

gdzie: 

PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa, 

CN – najniższa zaoferowana cena, 

CB – cena oferty badanej. 

 

VII. Termin składania oraz otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać do dnia: 24.11.2022 r. do godziny 15:30. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą brane pod uwagę 

przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego.  

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

 

VIII. Informacja na temat miejsca i formy składania ofert: 
Oferty należy składać w:  

1) formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 

39-432 Gorzyce, Biuro Obsługi Mieszkańca (sekretariat), 

2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym na adres przetargi-

gorzyce@gminagorzyce.pl .  

 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert: 
1. Oferta musi mieć formę pisemną lub postać elektroniczną i powinna być 

sporządzona w języku polskim. 

2. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzoru formularza oferty 

przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę 

na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 

informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze. 

3. Ofertę należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem lub w przypadku postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

Wykonawcy, bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń i zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu. 

4. Wszelkie poprawki w ofertach muszą być naniesione czytelnie, poprzez 

przekreślenie oraz naniesienie obok prawidłowej treści bądź wartości opatrzonej 

własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej (parafka) oraz 

podaniem daty dokonania poprawki. 

5. Bez względu na wynik zapytania ofertowego, wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
Zamawiający wymaga porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. 

Oświadczenia i wnioski będą kierowane na adres poczty elektronicznej:  

przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krzysztof Bartoszek. 

 

 

…................................................................................. 
(podpis Wójta Gminy Gorzyce lub osoby przez niego upoważnionej) 
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