
 

 

Syców , dnia 23.10.2015r. 
Centrum Kultury w Sycowie 
ul. Kościelna 16 
56-500 Syców 

 
 
 

Z A P R A S Z A 
 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 

 
 „Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 60 ton miału węglowego do   

1.Domu Kultury w Sycowie ul. Kościelna 16; 
        2.Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Syców ul. Kościelna 3; 
        *Wartość opałowa od 26.000 KJ/KG 
        * wraz z dostawą i rozładunkiem”. 

1.Wymagany termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., każdorazowa 
dostawa w ilościach(min. 3 tony jednorazowo) podanych z 5 dniowym wyprzedzeniem w ciągu roku 
kalendarzowego. 
2..Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium -cena – 100%,  
 
3.Opis sposobu obliczania ceny  w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 
3.1. Zaproponowana cena powinna zawierać: 

 Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

 Obowiązujący podatek od towarów i usług. 
3.2. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  
3.3.Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywany rozładunek 

przedmiotu zamówienia w celu oszacowania  na własną  odpowiedzialność kosztów i ryzyka  oraz  
uzyskania  wszelkich  danych , jakie mogą być niezbędne  do przygotowania oferty i podpisania 
umowy  na wykonanie  robot  będących przedmiotem zamówienia; 

5. Propozycja powinna zawierać dokumenty – formularz wg wzoru Zamawiającego. 
6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 

 Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w  zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta cenowa dot. 
„„Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 60 ton miału węglowego do   1.Domu 
Kultury w Sycowie ul. Kościelna 16; 2.Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Syców ul. Kościelna 3; wraz 
z dostawą i rozładunkiem” w terminie  do dnia  27.10.2015 r. do godz. 12.00  w siedzibie 
Zamawiającego: 

Centrum Kultury w Sycowie 
ul. Kościelna 16 
56-500 Syców  
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 
uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 
siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Fluder 
Sławomir  tel. 62 785 51 53 

e-mail  info@cksycow.pl 
8.Informacja dotycząca wyboru propozycji cenowej: 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej w terminie do 3 dni od dnia 
składania propozycji cenowej. Następnie po dokonaniu wyboru propozycji cenowej, wynik zostanie 
podany do publicznej wiadomości.  
 
 

Dyrektor   
Centrum Kultury w Sycowie 

/-/ Paulina Syposz – Ciemny   
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