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Nr MOW P/01/2011 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

 
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Klasztorna 39, 63- 720 Koźmin Wlkp.                    

tel. (0- 62) 7216 542, fax. (0-62) 7216 544, www.mowkozmin.strefa.pl                                              

e- mail: mow@itime.pl zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonym  na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  

pok. księgowości , za cenę 0,00 zł. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 

zamawiającego www.mowkozmin.strefa.pl   

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału o następujących parametrach: 

1) węgiel orzech II 

- kaloryczność 30.000 kj/ kg 

- zawartość popiołu nie więcej niż 5 % 

- całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0, 60 % 

     2) miał węglowy IIA 

 - wartość opałowa 23. 000 kj/ kg 

 - zawartość popiołu nie więcej niż 18 % 

 - całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0, 80 % 

Zamawiający przewiduje w okresie od 08.08.2011 do 31.12.2011 zakupić następującą ilość 

opału: 

a) węgiel orzech - 120 ton 

b) miał węglowy – 70 ton 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu 

orientacyjnym, a nie wiążącym strony. 

 (kod CPV 09111210-5 Węgiel kamienny 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są: 

1. Robert Marciniak tel. (0– 62) 7216 542 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 



 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia ustala się od dnia: 08.08.2011 r. do 31. 12. 2011 r. 

Oferent zobowiązany jest dostarczać opał na miejsce wskazane przez zamawiającego                    

w określonym czasie i żądanej ilości w zależności od zapotrzebowania zamawiającego 

własnym  transportem i własnymi siłami. Oferent będzie ponosił koszt transportu 

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 

ust. 1, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 

spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - NIE 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena        (cena 100%) 

Ofertę należy umieścić w  kopercie z dopiskiem : 

„Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”.  
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. księgowość 
Termin składania ofert upływa dnia 26. 07. 2011 r. o godz. 1000. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 26. 07. 2011 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego              

pok. księgowość . 

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) – 30 

dni. (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Zamawiający nie przywiduje podpisania umowy ramowej. 

Zamawiając nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie przywiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą 

aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 

 


