Grudziądz, dnia 04 grudnia 2019 roku
Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług rozładunkowych wagonów kolejowych
z węglem energetycznym na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracam się z prośbą
o złożenie oferty na świadczenie usług rozładunkowych wagonów kolejowych z węglem
energetycznym w zakresie obejmującym: rozładunek wagon-plac wraz z czyszczeniem wagonów po
rozładunku oraz oczyszczanie skrajni torów z rozładowanego asortymentu towarów.
ZASADY REALIZACJI USŁUG
1. Świadczenie usług odbywać się będzie na placu rozładunkowym przy torze rozładunkowym na
bocznicy kolejowej OPEC-INEKO Sp. z o.o. zlokalizowanej w Grudziądzu przy ul. Budowlanych
7, w ilości 70 000 Mg rocznie (+/- 20 %), dostawy kwartalnie kształtować się będą następująco:
1) 1 kwartał 22 %,
2) 2 kwartał 12 %,
3) 3 kwartał 22 %,
4) 4 kwartał 44 %.
Dokładne terminy i ilości dostaw przeznaczonych do rozładunku będą zawarte w comiesięcznych
harmonogramach.
2. Usługi będą wykonywane przy użyciu koparek o wydajności nie mniejszej jak 180 Mg/h wraz
z obsługą wyposażonych w czerpak chwytakowy oraz młot udarowy, łopaty miotły, sprzęt
czyszczący.
3. Ilość węgla energetycznego dostarczonego w jednej partii wynosi około 2200 Mg, tj. 40
wagonów.
4. Usługi będą świadczone w dni robocze, tj. we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6.00 – 19.00.
5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług rozładunkowych w przeciągu
dwóch godzin od otrzymania powiadomienia telefonicznie lub e-mailem o czasie podstawienia
wahadła.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy określone zostały
w załączniku nr 1 – projekt umowy.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY:


od 01.01.2020 do 31.12.2021

W celu zapoznania się z miejscem realizacji usług oraz w pozostałych sprawach technicznych należy
kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:


Marek Nowakowski, tel. 56 45 06 183; email: m.nowakowski@opec.grudziadz.pl

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) cena (stawka za 1 Mg rozładunku węgla) - 85 %;
2) czas kompletnego rozładunku jednego wagonu (60 Mg) - 15 %.
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SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl/web/panel?supplier=GPP
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);
3) informacje dotyczące potencjału technicznego i kadrowego firmy;
4) wykaz usług o podobnym przedmiocie zamówienia wykonywanych w okresie ostatnich dwóch
lat oraz referencje.
Termin złożenia oferty: 11 grudnia 2019 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Z poważaniem

Załączniki:
1) projekt umowy;
2) formularz oferty;
Kontakt:
 Sprawy formalno-prawne: Piotr Jagodziński tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
 Sprawy techniczne: Marek Nowakowski, tel. 56 45 06 183; email: m.nowakowski@opec.grudziadz.pl
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