
                                                                                                Tuławki, dnia 14.11.2018 r. 

 

                            DYREKTOR SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W TUŁAWKACH 

 

Tuławki 31, 11-001 Dywity, tel. 89 5130 226 
REGON: 001125732   NIP: 739-33-41-462 

 

Nasz znak : ZST- 330 / 5 /18 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t..j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. 

 

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa brykietu drzewnego do  Szkoły  Podstawowej w 

Tuławkach. 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2019 

paliwa w postaci stałej- brykietu drzewnego- w ilości 150 ton, o wartości opałowej nie 

mniejszej niż 14000 kJ/kg i wilgotności całkowitej do 14%, pakowanego w worki po 25 kg. 

Dostawa paliwa do wiaty składu opału w Szkole Podstawowej w Tuławkach na koszt i 

sprzętem Wykonawcy, rozładunek po stronie zamawiającego. Dostawa paliwa w okresie 

styczeń 2019 r.  – grudzień 2019 r. , zgodnie z harmonogramem ustalonym przy zawieraniu 

umowy (do 20 ton jednorazowo) 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09110000-3 

Nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Szkoła Podstawowa w Tuławkach:  

ZST-330/02/18 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej 

www.zstulawki.ehost.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego 

/Sekretariat szkoły/ 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .14.11..2018 r. 

Uprawnionymi pracownikami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Dyrektor szkoły Pani Mariola  Soroka- Christow oraz Wiesław Kozłowski tel. 89 5130 226. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w dziale III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału                    

w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia  w oparciu o dane 

zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wymaganych przez Zamawiającego                               

w Dziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Wadium: nie jest wymagane 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100% 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- sekretariat szkoły 

Termin składania ofert: upływa dnia 30.11.2018r. o godz. 12
00

, otwarcie ofert nastąpi w 

dniu 30.11.2018 r. o godz. 12
15

 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat szkoły. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

http://www.zstulawki.ehost.pl/

