Puck, dnia 17.06.2021 r.
Zamawiający:
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Pucka 24
84-100 Błądzikowo
Zapytanie ofertowe

(nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę miału węglowego
o parametrach:
a) Wartość opałowa w stanie roboczym – nie mniejsza niż 23 000 kJ/kg
b) Siarka w stanie roboczym – nie więcej niż 0,6%
c) Części lotne w stanie roboczym – nie mniej niż 28%
d) Zawartość popiołu w stanie roboczym – nie większa niż 8%
e) Wilgotność całkowita w stanie roboczym – nie większa niż 15%
f) Skład ziarnowy: 0-30 mm, w tym:
0-3 mm – nie więcej niż 20%
3-20 mm – nie mniej niż 60%
Nasze warunki:
1. Określić cenę 1 tony miału węglowego przy zamówieniu w ilości 1500 ton,
2. Dostawa całości zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na plac składowy Zamawiającego na
koszt i transportem Oferenta.
3. Termin płatności za dostarczony węgiel – zgodnie z harmonogramem opłat:
Lp.

Węgiel – ilość w Mg

Termin płatności

1

500

30.09.2021

2

500

31.12.2021

3

500

28.02.2022

Razem

1500

-

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego, przy ul.
Puckiej 24 w Błądzikowie, na wypełnionym formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 01.07.2021 r. do godziny 11.00. Oferty winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający
otrzymał je przed wyżej określonym terminem.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:05 dnia 01.07.2021 r. Koperta/opakowanie zawierająca ofertę powinna być
zaadresowana na adres korespondencyjny Zamawiającego, z dopiskiem: „OFERTA – DOSTAWY WĘGLA – NIE
OTWIERAĆ DO 01.07.2021”
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z odprowadzania akcyzy na wyroby węglowe na podstawie art. 31 ust 1 pkt 8
Ustawy o podatku akcyzowym oraz akceptuje przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy na podmiot trzeci
(faktoring).

Z poważaniem,

Marek Falkowski
Prezes Zarządu

Załączniki: (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.pgkpuck.pl w zakładce przetargi/zapytania ofertowe)
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
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