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OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. na podstawie art.364 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.2019)  organizuje przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z Regulaminem 

Udzielania Zamówień w OZC S.A. obowiązującym na mocy Zarządzenia nr 902 z dnia 05.02.2015r. Prezesa Zarządu, 

dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa węglowego -eko groszku wraz z transportem w ilości 80 Mg z 

możliwością zwiększenia zamówienia o 20Mg. 

2. Parametry jakościowe każdej dostawy: 

− uziarnienie od 8 mm do 25 mm, 

− maksymalna zawartość wilgoci Wt
r- do 10%, 

− maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym Ar- do 6%, 

− maksymalna zawartość  siarki całkowitej w stanie roboczym- do 0,6%, 

− minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qi
r – 26 GJ/MJ. 

3. Sprzedawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu świadectwa jakości 

tj.  badania jakości potwierdzającego spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów węgla.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia podmiotów, z przyczyn wymienionych w § 11 ust. 2 i 3 

Regulaminu Udzielania Zamówień w OZC S.A. oraz pozostających w sporze z Zamawiającym jak również tych, 

które nie zrealizowały w sposób należyty wszelkich zobowiązań umownych wobec Zamawiającego w 

szczególności zostały obciążone przez Zamawiającego karami umownymi. 

HARMONOGRAM DOSTAW I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Harmonogram dostaw: 

− Do 30.11.2021r.- 30Mg, 

− Do 31.12.2021r. – 30Mg, 

− Do 31.01.2022r. -20Mg 

 Dalsze informacje o przedmiocie zamówienia zostały zawarte w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Wielkość zamówienia wynosi: 

− 80 Mg węgla z możliwością zwiększenia dostaw o 20 Mg franco plac węglowy  EC Ostrów, ul. Grunwaldzka 74, 

63-400 Ostrów Wielkopolski. 

ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1. Sprzedawca może złożyć jedną, jego zdaniem najkorzystniejszą Ofertę. Oferta ta będzie podlegać ocenie przez 

Zamawiającego. Przedstawiona przez Sprzedawcę oferta winna zostać sporządzona wyłącznie z 

ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w 

SIWZ. 

2. Formularz oferty oraz pozostałe wzory formularzy należy wypełnić bez dokonywania w nich zmian w treści i 



pomijania wymaganych  w nich stwierdzeń i informacji. 

3. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ jako wymagane. 

4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedawcy – zgodnie z zapisami w dokumencie rejestracyjnym 

firmy lub uwzględnieniem treści punktu 7. 

5. Każda zapisana strona oferty tj. formularza ofertowego i wymaganych załączników musi być ponumerowana i 

podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedawcy. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli 

przedstawiona w ofercie kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości 

w inny  sposób. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione bądź posiadające upoważnienie do 

reprezentowania Sprzedawcy w przetargu. 

8. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być spięta oraz wpięta w skoroszyt lub w inny sposób 

połączona w całość, wszystkie strony oferty ponumerowane wg kolejności. 

9. Sprzedawca winien zamieścić ofertę cenową i niezbędne dokumenty w zabezpieczonej nieprzeźroczystej 

kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób następujący: 

− Nazwa i adres Zamawiającego, 

− Nazwa i adres Sprzedawcy,  

                  oraz następujące oznakowanie 

 

OFERTA NA : „ZAKUP WRAZ Z TRANSPORTEM WĘGLA KAMIENNEGO -EKO GROSZEK W ILOŚCI 80 MG Z 

MOŻLIWOSCIA ZWIĘKSZENIA O 20 MG” NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.10.2021 r. DO GODZ. 12:10 

Sprzedawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 

terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być dostarczone w 

kopertach opisanych w sposób podany wyżej wraz z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem ”zmiana” lub 

„wycofanie”. 

10. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 

za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie Oferty. 



WADIUM 

1. Wadium ustala się na kwotę – 5 000,00 PLN. 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego na dzień przed otwarciem ofert. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Nr konta: 

PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu 

22 1020 2267 0000 4102 0002 1790 

z dopiskiem „wadium do przetargu na zakup węgla kamiennego dla OZC S.A. 

 

5.   Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna) winno wynikać 

bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC S.A. § 16. 

 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 

zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

 

DOKUMENTY 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Sprzedawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, 

że Sprzedawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzających odpowiednio, że Sprzedawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Druk ofertowy – załącznik nr 2. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu – załącznik nr 3. 

5. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4 wraz z parafowanym na każdej stronie projektem 

umowy – załącznik nr 1. 

6. Kopia świadectwa jakości tj.  badanie jakości potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego 
parametrów węgla. 



 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Oferty należy złożyć w sekretariacie OZC S.A. ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 

14.10.2021 r. do godz. 12:00. 

2. Jeżeli oferta zostanie wysłana do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie 

złożenia oferty decyduje termin i godzina doręczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin nadania oferty 

listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert określonym pkt. 1 nie będą 

otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie OZC S.A. w sali konferencyjnej w dniu 14.10.2021. o godz. 12:10. 

2. Z powodu epidemii SARS-CoV-2 Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert z udziałem 

oferentów. Zamawiający prześle oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. Po rozstrzygnięciu 

postępowania oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania poprzez ogłoszenie 

wyników na stronie internetowej OZC S.A. 

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Sprzedawcy, adres, (siedzibę) i informacje 

dotyczące ceny.   

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

1. Cena  jednostkowa  netto  1  Mg węgla kamiennego -eko groszek o wartości opałowej w stanie roboczym  

26 000 kJ/kg franco plac węglowy Zamawiającego. 

 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Zaleca się, aby Sprzedawca uzyskał wszelkie informacje i dane konieczne do przygotowania Oferty i podpisania  
umowy. 

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający  udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 



składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

3. Zamawiający treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła 

zapytania. 

4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na 

własnej stronie internetowej www.ozcsa.pl 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść  informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. E-mail: ozc@ozcsa.pl 

7. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Sprzedawcami: 

- Paweł Gawronek tel. 502- 047-401  e-mail: ozc@ozcsa.pl  

 
Porozumiewanie  się  Sprzedawcy z upoważnionymi wyżej osobami  odbywać się może tylko w godzinach od 

08:00-14:00 w dni powszednie  od poniedziałku do piątku.

http://www.ozcsa.pl/
mailto:ozc@ozcsa.pl


 

Załącznik nr 2 

OFERTA CENOWA 
 

NA SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO (EKO GROSZEK) WRAZ ZTRANSPORTEM DLA OZC SA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W 
ILOŚCI 80 MG Z MOŻLIWOSCIA ZWIEKSZENIA O 20MG 

 

Nazwa Przedsiębiorstwa / firmy ........................................................................................................................................................... 

 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
Adres Przedsiębiorstwa / firmy ............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
NIP:................................................................................REGON …………………….................................................................................... 

 
KRS*.........................................................................Status CEIDG*…………………….............................................(aktywny/nieaktywny)* 
 
*-wpisać odpowiednio 
 

 
tel/e-mail   ………………………………………………………………… 

 
Oferujemy wykonanie dostawy węgla zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą. 
 

Cena netto za 1 Mg opału FRANCO PLAC WĘGLOWY „EC-OSTRÓW” OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRUNWALDZKA 74: 

 
……………………………………………………………………………………………………................................................................................................. zł 

(słownie:............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................zł). 

 
1. Należny podatek VAT: stawka podatku.............................. % 

2. Termin płatności faktury: 45 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej  faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Sprzedawcę. 

 
 

 
Miejscowość...................................................... , dn ............................................ 2021 r. 

 
 
 
 

 

......................................................................... ......................................................................... 
(Imię i Nazwisko osób uprawnionych do reprezentowania sprzedawcy)                                            (Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

....................................................... 

pieczęć firmowa 

            

    

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy że: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych w § 11 ust. 2 i 3 

Regulaminu Udzielania Zamówień w OZC S.A. 

6. Nie pozostajemy w sporze z Zamawiającym i zrealizowaliśmy w sposób należyty wszelkie zobowiązania umowne wobec 

Zamawiającego w szczególności nie zostaliśmy obciążeni przez Zamawiającego karami umownymi. 

 

 

 
Miejscowość: ............................dnia ......................... 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
......................................................................................

. 

(podpisy osoby/osób uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w 

imieniu Sprzedawcy) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 
 

....................................................... 

pieczęć firmowa 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczamy, że: 

1. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w SIWZ. 

2. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

Miejscowość: ............................dnia ......................... 2021 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 

.................................................................... 

(podpisy osoby/osób uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w 

imieniu Sprzedawcy) 

 


