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ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

                                                                                                                                                             Ełk, dnia  22.03.2018 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w Ełku ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony,  

na zakup miału węglowego w ilości 2,5 tys. Mg. 

1. Zamawiający: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w Ełku, ul. Słowackiego 2, 19-300 Ełk 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

 - przetarg nieograniczony, 

3.  Miejsce publikacji informacji o przetargu: 

 - strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku - swit.elk.pl; 

 - kanał reklamowy TV KABLOWEJ MULTIMEDIA w Ełku; 

 - Gazeta Olsztyńska; 

4. Przedmiot zamówienia: 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup miału węglowego w ilości 2,5 tys. Mg o parametrach: 

a)  minimalne wymagania: 

 - wartość opałowa – 21-23 MJ/kg; 

 - zawartość popiołów – max. 12-22%; 

 - zawartość frakcji 0-8 mm – max. 35%; 

- zawartość frakcji 0-3 mm – max. 20%; 

 - spiekalność wg Rogi (RI) – max. 25; 

b) w przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z parametrów podanych w p. 4.1. a) odstępuje  

od żądanych parametrów o więcej niż 2%, Wykonawca obniży cenę partii dostarczonego węgla 

o 10%;  

4.2. Miejsce dostawy: 

 Plac opałowy przy kotłowni, ul. Gdańska 38A, 19-300 Ełk. 

4.3 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu w uzgodnieniem z Działem 

Ciepłowniczym SM „Świt”, ul. Gdańska 38A w Ełku, tel. 87 6216795. 

5. Termin realizacji zamówienia: 

 - kwiecień 2018r. - maj 2018r.; 

6. Składanie częściowych lub wariantowych:   

 - nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych; 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, wymagany jest status Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla kopalni      

z której Wykonawca oferuje węgiel. 

7.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia                  

- udokumentowaną sprzedaż co najmniej 40 tyś. ton węgla rocznie przez okres trzech ostatnich 

lat wraz z wykazem zrealizowanych kontraktów. 

7.3. Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

pozwalającej na wykonanie zamówienia w terminie i w sposób określony przez 

Zamawiającego. 

7.4. Wykonawca złoży zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego. 



7.5. Wykonawca złoży zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS. 

7.6. Wykonawca złoży oświadczenie, że należności za dostarczony węgiel były przedmiotem 

zabezpieczenia transakcji ani cesją wierzytelności wobec innych podmiotów. 

7.7. Wykonawca dostarczy posiadaną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej         

w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 25 000, 00 zł na konto bankowe Zamawiającego: 

PKO BP S.A. 29 1020 4724 0000 3402 0005 5913 

najpóźniej trzy dni przed wyznaczoną datą składania ofert. 

Wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty 

złożenia oferty. 

9. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty. 

10. Kryteria wyboru oferty: 

 - cena 90%; 

 - współpraca 10%; 

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

ul. Słowackiego 2, 19-300 Ełk 

Oferta na: 

„ Przetarg nieograniczony na zakup miału węglowego w ilości 2,5 tys. Mg” 

Nie otwierać przed 10.04.2018r. godz. 9
00

  
12. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach,  należy składać w siedzibie Spółdzielni w Ełku przy      

ul. Słowackiego 2 - pok. nr 6 (sekretariat) w  terminie  do dnia  09.04.2018 r.  do godz. 14
00

. 

13. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2018 r. o godz. 9
00

  w siedzibie  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Świt”, ul. Słowackiego 2, 19-300 Ełk, świetlica II piętro. 

14. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

O wyborze oferty Spółdzielnia zawiadomi wygrywającego na piśmie w terminie 30 dni od daty 

złożenia oferty. 

Zastrzega  się  prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..   

 

 


