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

……………….………….….
(oznaczenie Dostawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą: „ZAKUP I DOSTAWA BIOMASY W SEZONACH
GRZEWCZYCH 2020/2021, 2021/2022 I 2022/2023 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. Zapotrzebowanie na biomasę: 35 000 mp
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, dostępnym na stornie internetowej
bip.bialapiska.pl (zakładka Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.- Przetargi i ogłoszenia),
do dnia ………… do godziny 1400. Oferta powinna obejmować okres od 01.10.2020 r.
do 31.08.2023 r.

Termin ważności oferty 30 dni od daty złożenia ofert.
Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną
przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce zostaną określone w zaproszeniu.
Po przeprowadzeniu negocjacji Dostawcy będą zobowiązani do złożenia ostatecznych ofert.
ZEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie
bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
Rozliczenie dostaw będzie realizowane wyłącznie na podstawie dokumentów Wz i faktur.
W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Zobowiązania Dostawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie:
„ZAKUP I DOSTAWA BIOMASY W SEZONACH GRZEWCZYCH 2020/2021, 2021/2022
I 2022/2023 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ”
Wartość zamówienia netto ……………… zł (słownie: ..................................................................)
podatek VAT...... % ……………. zł (słownie: ..................................................................................)
Wartość zamówienia brutto ……………… zł (słownie: ................................................................)
Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
Cena
L.p.

Asortyment

Ilość

j.m.

netto
(zł/mp)

1.

2.

3.

4.

Biomasa o nazwie
…................................

….

1.Minimalna wartość opałowa
………….. MJ/kg
2.Maksymalna wilgotność:
…..… %.
3.Wymiar zrębków ……….. mm
4.Maksymalna zawartość
zrębków
„ponadwymiarowych” (ponad
….mm) ……….% objętości

mp

5.

Wartość

VAT

Wartość

NETTO (zł)

(zł)

BRUTTO (zł)

6.

7.

8.

….

5.Maksymalna zawartość
drobnych frakcji biomasy (0-5
mm) …….…% objętości
6.Maksymalna zawartość
kory, igliwia i liści - …....%
objętości
7.Maksymalna zawartość
popiołu …....%
Biomasa o nazwie
…................................
1.Minimalna wartość opałowa
………. MJ/kg
2.Maksymalna wilgotność: ……
%.
3.Wymiar zrębków ………mm
4.Maksymalna zawartość
zrębków
„ponadwymiarowych” (ponad
….mm) ……….% objętości
5.Maksymalna zawartość
drobnych frakcji biomasy (0-5
mm) ………% objętości
6.Maksymalna zawartość
kory, igliwia i liści - …..%
objętości
7.Maksymalna zawartość
popiołu …..%

mp

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 …../Z/ZEC/2020 z dnia …………... r.
zawarta pomiędzy:
1. Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej, 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 rachunku bankowego Warmińsko –
Mazurski Bank Spółdzielczy o. Biała Piska: 42 9364 0000 2007 0055 3916 0001;
NIP: 849-10-02-394, REGON: 790177175; Nr BDO 000242981, reprezentowany
przez Jarosława Anusiewicza – Dyrektora Z.E.C. Sp. z o.o., zwanym dalej Odbiorcą, a
2. ………………………………………………………………………..……………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………, reprezentowany przez ………………………………………………., zwanym dalej
Dostawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do Odbiorcy biomasy w okresie
od 01.10.2020 r. do 31.08.2023 w ilości ……………. mp.
2. Faktyczna ilość dostaw, które Dostawca będzie zobowiązany zrealizować wynikać będzie
z sukcesywnych zapotrzebowań składanych przez Odbiorcę w okresie obowiązywania
umowy.
3. Parametry fizyczne dostarczanej biomasy:
A) Biomasa o nazwie ………………….
a) Minimalna wartość opałowa …… MJ/kg
b) Maksymalna wilgotność …… %
c) Wymiar zrębków ……. mm
d) Maksymalna zawartość zrębków ”ponadwymiarowych” (ponad …..mm) …. %
e) Maksymalna zawartość drobnych frakcji biomasy (0-5 mm) ….. % objętości
f) Maksymalna zawartość kory, igliwia i liści - …..% objętości
g) Maksymalna zawartość popiołu …..%
B) Biomasa o nazwie ………………….
a) Minimalna wartość opałowa …… MJ/kg
b) Maksymalna wilgotność …… %
c) Wymiar zrębków ……. mm
d) Maksymalna zawartość zrębków ”ponadwymiarowych” (ponad …..mm) … %
e) Maksymalna zawartość drobnych frakcji biomasy (0-5 mm) ….. % objętości
f) Maksymalna zawartość kory, igliwia i liści - …..% objętości
g) Maksymalna zawartość popiołu …..%
4. Bezwzględnie wymagane parametry biomasy:

a) Dostarczona biomasa wyprodukowana będzie wyłącznie w procesie mechanicznego
przygotowania surowca w sposób nie powodujący zanieczyszczenia substancjami
chemicznymi,
b) Biomasa nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki
fluorowcoorganiczne, metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji
drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna
pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.
c) Biomasa nie będzie wytwarzana z torfu, frakcji torfowych i kopalnych (w tym
uwęglonych skamieniałości pochodzenia biomasowego) i nie będzie zawierała
domieszek w/w substancji.
d) W dostarczonej biomasie nie będzie zanieczyszczeń stałych, takich jak: kamienie,
tworzywa sztuczne, metal, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu
itp. oraz widocznych śladów procesów gnilnych, pleśni i grzybów.
§2
1. Dostawy biomasy:
a) Harmonogram dostaw biomasy będzie zgodny z Załącznikiem do niniejszej umowy,
b) Realizacja harmonogramu dostaw będzie ustalana na bieżąco; dopuszcza się
przesunięcia w poszczególnych miesiącach w ilościach +/-50% w zależności
od warunków atmosferycznych, zapasów opału i zakupów w miesiącach poprzednich.
2. Odbiorca dopuszcza zmniejszenie planowanych dostaw w sezonie grzewczym
o maksymalnie 30% 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.
3. O zmianach planowanych dostaw rocznych Odbiorca powiadomi Dostawcę nie później
niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem dostaw na kolejny sezon grzewczy, tj. do końca
miesiąca czerwca danego roku,
a) Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek i dostawę oraz rozładunek biomasy.
Miejsce dostawy to plac opałowy ZEC Sp. z o.o. , adres 12-230 Biała Piska, ul. Witosa,
w godz. 700 – 1400, w dni robocze. Dostawa w innych godzinach jest możliwa
po uzgodnieniu z Odbiorcą,
b) Dostawca dostarczać będzie biomasę jedynie za pomocą zestawów samochodowych
wyposażonych w naczepy samowyładowcze, tzw. „ruchome podłogi” lub kontenery
samowyładowcze. Dostawy realizowane poprzez inny sprzęt muszą być uzgodnione
z Odbiorcą,
c) Planowane miesięczne dostawy biomasy dokonywane będą równomiernie w ciągu
całego miesiąca,
d) Odbiorca zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia dostaw obejmujących
asortyment biomasy, która nie spełnia zakładanym umownych parametrów,
e) Dostawca niezwłocznie usunie zakwestionowane partie dostawy na własny koszt
oraz dostarczy w ciągu maksymalnie 3 dni opał zgodny z wymaganymi parametrami,

4.
5.

6.

7.

8.

f) W przypadku, kiedy Dostawca nie dostarczy biomasy w ilości zakwestionowanej partii
w ciągu 3 dni roboczych, Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do naliczenia kar
umownych w wysokości pozwalającej na interwencyjny zakup określonej partii
biomasy na wolnym rynku,
g) Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, w przypadku gdy Dostawca dopuści się do trzykrotnego
przekroczenia parametrów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4,
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana w parametrach, o których mowa w § 1.
W przypadku, gdy Odbiorca stwierdzi, że dostarczana biomasa nie spełnia wymogów
zawartych w § 1 może:
- odmówić przyjęcia dostawy,
- zażądać usunięcia dostarczonej przez Dostawcę wadliwej dostawy,
- za porozumieniem stron przyjąć nie spełniającą parametrów partię biomasy
po obniżonej cenie.
Obniżenie ceny biomasy może nastąpić w stopniu co najmniej proporcjonalnym
do niedotrzymanego parametru jakościowego. W przypadku jednak niedotrzymania
parametru wilgotności względnej za każde rozpoczęte obniżenie o 5% wilgotności
powoduje obniżkę ceny o kolejne 7%.
W przypadku, gdy przedstawiciel Odbiorcy stwierdzi, że ilość dostarczonej biomasy
w danym transporcie jest niezgodna z zapisami w dokumentach przewozowych,
ma prawo na wprowadzenie zmian tych zapisów w dokumencie Dostawcy. Podstawą
rozliczeń jest wtedy ilość wpisana przez przedstawiciela Odbiorcy w obecności
przedstawiciela Dostawcy.
W przypadku, gdy Dostawca nie dokona usunięcia niespełniającej parametrów
umownych dostawy w terminie 14 dni od dnia wezwania, Odbiorca ma prawo do
usunięcia dostarczonego towaru na koszt i ryzyko Dostawcy. W takim przypadku
Dostawca upoważnia Odbiorcę do potrącenia tych kosztów z należnego mu
wynagrodzenia. W przypadku, gdy nie można dokonać potrącenia, Odbiorcy przysługuje
prawo żądania od Dostawcy zwrotu poniesionych kosztów.
§3

Rozliczanie dostaw biomasy:
a) Rozliczenie ilości dostarczonej biomasy odbywa się na podstawie pomiaru objętości
(„mp” - metrach przestrzennych) w miejscu dostawy,
b) Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do okresowego ważenia dostarczanej biomasy
w miejscu przez niego wskazanym,
c) Wszelkie koszty pomiaru ilości i wagi dostarczonej biomasy ponosi Odbiorca,
d) Pobór próbek i badanie jakości dostarczanej biomasy do miejsca dostawy:
- pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się w miejscu dostawy,
- kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych
przez Dostawcę będzie odbywała się w miejscu dostawy,
- pobór i przygotowanie prób będzie wykonywał Odbiorca. Przedstawiciel

Dostawcy musi być obecny przy poborze prób,
- analizy dotyczące jakości dostarczanej biomasy będzie wykonywało
akredytowane do badań biomasy laboratorium,
e) Koszty badań jakości dostarczanej biomasy ponosi Odbiorca,
f) Odbiorca zastrzega sobie prawo do obciążenia Dostawcy kosztami poboru i badań próbek
biomasy w przypadku, kiedy badania stwierdzą niezgodną z zamówieniem jakość
biomasy,
g) Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Dostawcy jest ilość dostarczonej
w „mp” (metrach przestrzennych) biomasy do miejsca dostawy.
§4
1. Cena, po której Odbiorca nabywa towar:
- Biomasa o nazwie ……………….. - ………….. zł/mp + VAT wraz z dostawą,
- Biomasa o nazwie ……………….. - ………….. zł/mp + VAT wraz z dostawą.
2. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie trwania umowy obowiązuje stała cena ryczałtowa
za 1 mp wraz z dostawą.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku znacznych zmian takich czynników
kosztotwórczych jak: koszty oleju napędowego, koszty drewna, podatki, inflacja, itp.,
ustalona w niniejszej umowie cena ryczałtowa za 1 mp biomasy może ulec zmianie
w drodze obustronnych negocjacji. Jeżeli negocjacje te nie zakończyłyby się sukcesem
strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia
na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Odbiorcę z jego konta
na rachunek Dostawcy nr: …………………………………………………………………….......………..…..
5. Faktury bieżące należy wystawiać w cyklach nie krótszych niż czternastodniowe,
na podstawie w/w ceny oraz ilości dostarczonej biomasy.
6. Ostatnia z w/w faktur zostaje wystawiona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
7. Należność płatna będzie w terminie 45 dni od daty wpływu właściwie wystawionej
faktury do Odbiorcy.
8. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania i przekazywania faktur VAT bez podpisu
Odbiorcy.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Odbiorca może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki
po terminie uzgodnionym w miesięcznym harmonogramie dostaw biomasy.
3. Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej
45 dni.
4. Obok kar umownych Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

6. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
a jego koniec musi przypadać na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
7. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy, Dostawca zobowiązany jest
do realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem.
§6
1. W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z warunków niniejszej umowy, Odbiorca
zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
2. W przypadku gdy Odbiorca poniesie straty z tytułu niezrealizowania zamówionej ilości
biomasy w ustalonych terminach, Dostawca zapewni ich pokrycie w całości.
§7
Strony mają prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
− Dostawca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości niedostarczonego z jego winy
towaru w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu;
− Odbiorca zapłaci karę w wysokości 10% od wartości nieodebranego z jego winy
towaru wskazanego wg zapotrzebowania,
− zapłacenie kar umownych nie zwalnia z naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, o ile poniesiona szkoda przewyższa karę
umowną,
− kary naliczone przez Odbiorcę mogą być potrącane z wynagrodzenia Dostawcy.
§8
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§9
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy.
3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy stosuje się właściwe przepisy
prawa cywilnego.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………… r. do dnia 31.08.2023 r.

§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

DOSTAWCA

ODBIORCA

