.........................................., dnia.....................
miejscowość

……………….….….
(oznaczenie Dostawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą: „ZAKUP I DOSTAWA PELLETu W SEZONIE
GRZEWCZYM 2020/2021 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ
PISKIEJ”.
1.

Dane dotyczące Dostawcy:

Nazwa
………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………….
nr telefonu; adres e-mail: …………………………………………………………………….
nr NIP ………………………………………………………………………………….………
nr REGON ……………………………………………………………………………………
nr konta ………………………………………………………………………………………
2.

Dane dotyczące Odbiorcy:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres: ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska
tel. 87 42 39 003
Strona internetowa: bip.bialapiska.pl – zakładka Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
e-mail: biuro@zecbialapiska.pl
3. Zobowiązania Dostawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie:
„ZAKUP I DOSTAWA PELLETu W SEZONIE GRZEWCZYM
DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ”

2020/2021

Wartość zamówienia netto ……………… zł (słownie: ..........................................................)

podatek VAT...... % ……………. zł (słownie: .........................................................................)
Wartość zamówienia brutto ……………… zł (słownie: ........................................................)
Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa opału

Ilość

j.m.

1.

2.

3.

4.

1.

Pellet
Parametry:
1. Granulacja:
średnica: …………………
długość: ……………...…..
2. gęstość …………….….…..
3. wartość opałowa …....……
4. wilgotność ………………..
5. popiół …………………….

Cena netto
(zł/Mg)

Wartość
NETTO
(zł)

VAT
(zł)

Wartość
BRUTTO
(zł)

5.

6.

7.

8.

Mg

4. Oświadczenia Dostawcy:
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.
2) Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia
oraz przygotowania i złożenia oferty.
3) Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana.
4) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: ………………………………
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr........ do nr .......

…………………………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego
przedstawiciela Dostawcy)

Wzór umowy
UMOWA
nr …../P/ZEC/2020 z dnia …………... r.

Zawarta pomiędzy:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej z siedzibą ul. Targowa 1,
12-230 Biała Piska wpisanym do:
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000126340; nr BDO 000242981
Nr rachunku bankowego Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy o. Biała Piska
42 9364 0000 2007 0055 3916 0001;
NIP: 849-10-02-394, REGON: 790177175;
reprezentowany przez:
1. Jarosława Anusiewicza - Dyrektor, zwanym dalej Odbiorcą.
a
………………………………………………………………………..……………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:
1. ………………………………………………., zwanym dalej Dostawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dokonanie sprzedaży i dostawa Odbiorcy pelletu w sezonie
grzewczym 2020/2021. Parametry dostarczanego pelletu:
a) Klasa A1 wg PN-EN ISO 17225-2:2014, (E)
b) Średnica: 6 lub 8 mm ± 1 mm
c) Długość: 3,15 ≤ L ≤ 4 mm
d) Gęstość: 600 ≤ ρ ≤ 750 kg/m3
e) Wartość opałowa: min. 17 000 kJ/kg
f) Wilgotność: ≤ 10%
g) Popiół: ≤ 0,7%

h) Zawartość dodatków: ≤2%
Dostarczany pellet będzie wyprodukowany z surowica:
a) drewno okrągłe
b) niezanieczyszczone

chemicznie

pozostałości

po

produkcji

z

przemysłu

przetwarzającego drewno
2. Faktyczna ilość dostaw, które Dostawca będzie zobowiązany zrealizować, wynikać będzie z
sukcesywnych zapotrzebowań składanych przez Odbiorcę w okresie obowiązywania umowy.
W zależności od warunków atmosferycznych ilości mogą się różnić o ±30% od zakładanych
orientacyjnych ilości około 350 Mg
3. Orientacyjne ilości pelletu niezbędne do funkcjonowania kotłowni przy ul. Piłsudskiego w
Białej Piskiej, to:
−

wrzesień 2020: 3 Mg

−

październik 2020: 5 Mg

−

listopad 2020: 8 Mg

−

grudzień 2020: 9 Mg

−

styczeń 2021: 11 Mg

−

luty 2021: 9 Mg

−

marzec 2021: 8 Mg

−

kwiecień 2021: 5 Mg

−

maj 2021: 2 Mg

Łącznie: 60 Mg
4. Orientacyjne ilości pelletu niezbędne do funkcjonowania kotłowni przy ul. Mickiewicza w
Drygałach to:
−

wrzesień 2020: 9 Mg

−

październik 2020: 25 Mg

−

listopad 2020: 38 Mg

−

grudzień 2020: 44 Mg

−

styczeń 2021: 62 Mg

−

luty 2021: 46 Mg

−

marzec 2021: 40 Mg

−

kwiecień 2021: 20 Mg

−

maj 2021: 6 Mg

Łącznie: 290 Mg
§2
1. Pellet będzie dostarczany partiami stosownie do potrzeb Odbiorcy, począwszy od dnia
podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r.
2. Dokładny termin i ilości dostarczanego pelletu będą

wskazywane przez Odbiorcę drogą

mailową na adres Dostawcy ………………, z wyszczególnieniem ilości i terminu dostawy.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia pelletu w terminie 2 dni od dnia przesłania
zapotrzebowania.
4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2 i 3, w przypadku
nie wywiązania się z powyższego Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
5. Dostawy

pelletu

będą

realizowane

transportem

samochodowym

o

ładowności

do 10 t – do kotłowni zlokalizowanej przy ul. Witosa w Białej Piskiej (na potrzeby kotłowni
przy

ul.

Piłsudskiego

w

Białej

Piskiej

)

i

ul.

Mickiewicza

w Drygałach w workach typu big-bag o min. ładowności 500 kg.
6. Koszt transportu i rozładunku z samochodu na plac przy kotłowni wliczony jest w cenę
dostawy.
§3
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony pellet cenę określoną
w złożonej ofercie, tj.:
-

pellet - ………….. zł/Mg + VAT

2. Płatność

faktur

będzie

dokonywana

przelewem

przez

Odbiorcę

z

jego

konta

na rachunek Dostawcy nr:
…………………………………………………………………………………….......………..…..
w terminie 45 dni od daty wpływu do Odbiorcy.
3. Termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia Odbiorcy faktury VAT.
4. Dostawca nie ma prawa dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy
na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§4
Termin realizacji: ………….. – 31.08.2021 r.
§5
Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 30% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek
konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu

zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionej przez
Odbiorcę biomasy.
§6
Płatność przelewem w ciągu 45 dni od daty dostarczenia Odbiorcy faktury VAT.
§7
Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania i przekazywania faktur VAT bez podpisu
Odbiorcy.
§8
Dostawca zobowiązuje się do utrzymania parametrów jakościowych dostarczanego pelletu
/wilgotność zawarta w ofercie, wartość opałowa/. W przypadku stwierdzenia obniżenia jakości
Dostawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny za dostarczony pellet.
W przypadku wartości opałowej: obniżenie oferowanego parametru za każde rozpoczęte 100 kJ/kg
poniżej ustalonej w umowie wartości opałowej powoduje obniżkę ceny o 8%. W przypadku
zawartości popiołu: obniżenie oferowanego parametru za każde rozpoczęte 0,3% poniżej ustalonej
w umowie wartości opałowej powoduje obniżkę ceny o 8%.
W razie nie uznania reklamacji przez Dostawcę towar nie zostanie przyjęty.
Ilościowo towar będzie przyjmowany wg obmiaru na placu Odbiorcy.
§9
Za nieterminowe regulowanie płatności Odbiorca zapłaci ustawowe odsetki.
§10
W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z warunków niniejszej umowy, Odbiorca
zastrzega

sobie

prawo

natychmiastowego

rozwiązania

Umowy

bez

wypowiedzenia.

W przypadku gdy Odbiorca poniesie straty z tytułu niezrealizowania zamówionej ilości paliwa
w ustalonych terminach Dostawca zapewni ich pokrycie w całości.
§11
Strony mają prawo do naliczenia kar umownych:
− Dostawca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości niedostarczonego w terminie, wskazanym
w zapotrzebowaniu, towaru z winy Dostawcy;
− Odbiorca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości nieodebranego, wg zapotrzebowania,
towaru z winy Odbiorcy.
− Zapłacenie kar umownych nie zwalnia z naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, o ile poniesiona szkoda przewyższa karę
umowną.
− Odbiorca może dokonać kompensaty kar umownych oraz innych opłat wynikających
z §8 z wynagrodzenia Dostawcy.
§12
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§13
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
Sąd Gospodarczy.
W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy stosuje się właściwe przepisy kodeksu
cywilnego.
§14
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………… r. do dnia 31.08.2021 r.
§15
Umowa

została

sporządzona

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

po

dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:

ODBIORCA:

jednym

