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O G Ł O S Z E N I E 

 

 

                                  Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w 

Ożarowie  27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 54 woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg 

nieograniczony na dostawę opału w roku 2006 do kotłowni placówek oświatowych na terenie 

Gminy Ożarów w ilości: 

 

            1. Węgiel w sortymencie kęsy-kostka / 120-80 mm / i wartości opałowej rzędu  

                 6000-6500 kcal/kg: 

                                                     12,2 t  

            2. Węgiel orzech II o wartości opałowej 5800-6000 kcal/kg:                                                      

                                                     86,0 t 

            3. Miał węglowy 0-1 0 o wartości opałowej rzędu 5000 kcal/kg:                                                                                                               

                                                     38,0 t   

      

     Termin realizacji zadania: od 26 czerwca do 31 grudnia 2006r. wg harmonogramu dostaw. 

          

    Całkowita wielkość i zakres zamówienia – poniżej 60 000 EURO. 

     

    Wspólny Słownik Zamówień / CPV /: 10100000-4 

 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

ubiegania się o udzielenie zamówienia wynikające z art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy. 

 

Wymagane dokumenty od Wykonawcy, brak których powoduje odrzucenie oferty: 

 

           1. Oferta cenowa 1 tony opału, sortyment. 

           2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

               ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  

               przed upływem terminu składania ofert. 

            3.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego                      

               Ubezpieczenia Społecznego  o nie zaleganiu na ubezpieczenie społeczne   

                wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

                ofert. 

             4.Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu 

                z podatkami wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  

                 składania ofert. 

              5.Oświadczenie,że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1  ustawy 

                 Prawo Zamówień Publicznych oraz, ze nie  podlega  wykluczeniu z postępowania 

                 na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

              6.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

                 24 ust. 1 p.  4-9 wystawionej nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

                 składania ofert. 

 

Oferty oznaczone: „ Przetarg nieograniczony na dostawę opału do placówek oświatowych  

                                  Gminy Ożarów w roku 2006 „ 



 należy składać do dnia  18.04.2006r. do godz. 9.oo w siedzibie Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie Osiedle Wzgórze 54   

/ budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Ożarowie /. 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.04.2006r. o godz. 10.oo  w siedzibie Gminnego Zespołu  

Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami są: 

                  

               1. Stolarczyk  Mirosława         - kierownik  GZEAS i P w Ożarowie 

                2. Walczak Krystyna               - główny księgowy GZEAS i P w Ożarowie 

              .                  

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

       - najniższa cena brutto za całość zamówienia / wraz z kosztami dowozu /.     – 100 % 

 


