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ZAMAWIAJĄCY: 

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. 

ul. Wysocka 57 

63 – 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

TEL: 62 735 86 00 

NIP 622-000-57-12 

REGON 250017863 

www.ozcsa.pl 

e-mail: ozc@ozcsa.pl 

 

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC SA z dnia 10.02.2015r. 

dostępnym na stronie www.ozcsa.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługi transportu miału oraz eko-groszku z Elektrociepłowni przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim  

do kotłowni lokalnych: 

- Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 24 - samochód o ładowności do 24 ton.  

- Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza 5 - samochód o ładowności do 3 ton.  

- Raszków ul. Polna 22 - samochód o ładowności do 12 ton.  

- Psary ul. Leśna 1 - samochód o ładowności do 3 ton. 

III. WYMAGANIA 

- dostawa będzie realizowana przez samochody samowyładowcze typu wywrotka o różnej ładowności,  

- podstawienie samochodu do załadunku w czasie do 6 godzin od godziny zgłoszenia telefonicznego przez osobę 

odpowiedzialną, 

- załadunek towaru należy do Zleceniodawcy a jego rozładowanie do Przewoźnika we własnym zakresie,  

- oferta winna zawierać podanie indywidualnej stawki netto za tonę dostarczonego towaru dla powyższych lokalizacji.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Sezon grzewczy 2021/2022 – w uzgodnieniu z Zamawiającym  

 

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONOWCAMI 

Mateusz Krykwiński 

email: mateusz.krykwinski@ozcsa.pl 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Termin związania z ofertą: 30 dni  

 

 

http://www.ozcsa.pl/
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VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie OZC SA ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 30.12.2021 r.  

do godz. 12.00. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: 

Oferta na transport miału oraz eko-groszku z Elektrociepłowni ‘’Ostrów’’ przy ul. Grunwaldzkiej 74  

w Ostrowie Wielkopolskim do kotłowni lokalnych 

w przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.: 

przypadkowe otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską 

za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

3. 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. 

4. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert określonym pkt. 1 nie będą otwierane  

i zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

IX. MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie OZC SA przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wielkopolskim w sali konferencyjnej w dniu 

30.12.2021 r. 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) Wykonawcy, adres, (siedzibę), informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia. 

 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 

 

 

OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE WG PONIŻSZEGO WZORU 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczamy że:  
 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadamy uprawnienia niezbędne 
do wykonania określonych prac lub czynności,  

2) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,  

3) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w 
Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym S.A. z dnia 10 lutego 2015 r.  

 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
(podpisy osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  

               reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


