
Ogłoszenie nr 500241760-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim: ZAKUP WĘGLA (ORZECH II) Z
DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613437-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, Krajowy numer identyfikacyjny
5027462600000, ul. Kazimierzowska  18/3, 17-100   Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo
Polska, tel. 857 302 006, e-mail mops_bielsk_podlaski@op.pl, faks 857 302 006.
Adres strony internetowej (url): www.mopsbielskpodlaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP WĘGLA (ORZECH II) Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW MOPS NA TERENIE MIASTA
BIELSK PODLASKI

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.26.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup węgla (orzech II) z dowozem dla klientów MOPS na terenie
miasta Bielsk Podlaski” o następujących parametrach: - uziarnienie – od 25 mm do 50 mm, -
wartość opałowa w stanie roboczym – od 22.000 kJ/kg do 28.000kJ/kg, - zawartość popiołu – od 3%
do 10%, - zawartość siarki – do 1,0%, oraz dowóz węgla do mieszkań klientów MOPS na terenie
miasta Bielsk Podlaski. Szacowana wielkość zamówienia kształtuje się na poziomie 480 ton w



okresie od 15 października 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku (tj. 240 ton węgla w sezonie
grzewczym jesień – zima 2018/2019 i 240 ton węgla w sezonie grzewczym jesień – zima
2019/2020). Jednorazowa minimalna ilość dostarczanego węgla do jednego klienta wynosi 0,5 tony,
maksymalna ilość dostarczanego węgla do jednego klienta wynosi 1 tonę. Zamówienia będą
składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) w formie listy
klientów MOPS zawierającej każdorazowo oznaczenie świadczeniobiorcy (nazwisko i imię, PESEL,
adres zamieszkania) oraz ilość zamawianego węgla. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we
własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do
prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim nie jest pośredniczącym podmiotem
węglowym, tym samym nie podlega rejestracji jako pośredniczący podmiot węglowy. Węgiel
przekazywany klientom MOPS podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, jako zużycie wyrobów
węglowych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej jest
podmiotem uprawnionym do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1114
ze zmianami).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9, 85312000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 246400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie



Nazwa wykonawcy: SEAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sealfh@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Rejonowa 8
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 254397.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 254397.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294609.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.


