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Bartniczka: I)ostawa węgta kamiennego i miału węglowego w okresie grzewcrymz0|zlTaB
Numer ogłoszeniaz 2L459I - 20|2; datazamieszczenia: 09.rc.Ż012
oGŁosZENIE o tjDZIELENru ZAMOWIEMA - Dostawy

Zamieszłzanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie doĘczy: zamówienia publicznego.

Czy ram1wienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Pubticzrrych: nie.

Cry w Biuletynie Zamówień Publicmych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-3}LBartniczka, woj- kujawsko-

pomorskie, tel. 56 4936810, faks 56 4936832-

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa'

SEKCJA tr: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniupu&zzamawiając€go: Dostawa węgla kamiennego i miału

węglowego w okresie grzewczym 20l2lŻaB-

It2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa węgla kamiennego i miafu węglowego w okresie

gftewcTym11|}lz}L3 o następujących parametrach: a) węglelkamienny orzech gat. I : _ wartośó 
'

ópało*a - 27 - Ż9 yglkg - *uksy*ulna zawartość popiołu w stanie roboczym - do 6Yo, - maksymalna

zawartośó siarki w stanń roboczym - 0,7oń,b) miał węglowy: - wartość opałowa do 20 MJ/kg -

maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym - do?5Yo, - maksymalna zawartość siarki w stanie

roboczym - o,8oń Zapotrzebowanie razem: węgiel kamienny - 210 ton, miał węglowy _ 55 ton..

IL4) łWspólny SłownikZamfiwień (CPV): 09.11' 12' 10-5'

SEKCJA III: PROCEDIJRA

ru.l) TRYB I]D7,TF'.LENIA zAMÓwmNrł: Zapytanie o cenę

m.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJI\-E

Zamówienie doĘczy projektr/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIEMA

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08.10.2012.

w.2) LTCZBA OTRZYMAIYYCH OFERE 2-

rV.S) LICZBA ODRZUCONYCE OFERT: 0.

Iv.4) NAzwA I ADRES wYKoNAwCY, KToREMU UDzmLoNo złłrÓwrnrvu;
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Firma Handlowo Usługowo Transportowa KASIA Katarzyna Kempczyńska Podcibórz 10A

B -7ia LidzbarĘ Podóiborz 1 0Ą 1 3 -23 0 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko_mazurskie-

IV.S) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)" 16260?,00 PLN'

w.6) INFoRMACJA o CENIE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERIACHZNAJNZSZĄ I

NAJw'rzSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferĘ: 179490,a0

0ferta nnajniźsąceną: 179490,00l oferta z najwyżsą ceną: 198250,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamówienia zwolnej
ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytatie o cenę na podstawi e art. 70 ustawy z ón\a 29

sĘcznia 2aa4r' - Prawo zamówień publiczrrych'

2. Uzasadnienia wyboru trYbu

Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnió, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29.0I.2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający moze

udzielió zamówienia w irybie zapytania o cenę' jeże\iprzedmiotem zamówienia są dostawy lub

usłus powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartośÓ zamowienia

jest ńniejsza niz kwoty ok 
"ślon. 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w

,''tu*y. W związku ztym,że dostawa węgla i miafu spełnia przesłanki określone w/w przepisie

do realtzacji przedmiotowego zamówienia zastosowano tryb zapytania o cenę.
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