Grudziądz, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla energetycznego w ilości 19 800 Mg
na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na dostawy miału węglowego, którego parametry oraz sposób realizacji zostały przedstawione
w załączniku nr 1 –Projekt umowy.
Szacunkowe potrzeby w okresie od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku wynoszą 19 800 Mg
(dziewiętnaście tysięcy osiemset Mg), co dla umownych parametrów węgla stanowi bazową ilość w
postaci ogólnej energii chemicznej wynoszącej 445 400 GJ (słownie: czterysta czterdzieści pięć GJ).
Przewidywane ilości zakupywanego węgla w poszczególnych kwartałach:
I kwartał 2021 r. 15 400 Mg
II kwartał 2021 r. –
4 400 Mg
Zamawiający uprawniony będzie do zwiększenia lub zmniejszenia ilości kupowanego węgla o + 15%
/- 15% energii chemicznej zawartej w paliwie.
Pozostałe informacje określające obowiązki Sprzedawcy sprecyzowane zostały w załączonym
projekcie umowy stanowiącym załączniki nr 1.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają niezbędne doświadczenie, które zostanie potwierdzone przez przedstawienie referencji
od co najmniej trzech odbiorców, którym Sprzedawca w okresie ostatnich 5 lat dostarczył
minimum 50 000 ton miału węglowego. Referencje winny zawierać ocenę jakości realizacji tych
dostaw.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, które należy udokumentować
przedstawiając:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru właściwego rejestru (KRS lub CEIDG),
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
ZUS, potwierdzające, iż Sprzedawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-9 ustawy Pzp. - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3) Przedstawią następujące dokumenty dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej:
a) rachunek zysków i strat za okres ostatnich dwóch lat obrotowych, jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres, w przypadku braku
obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty
określające wysokość przychodów,
b) aktualną informację banku potwierdzającą zdolność kredytową Sprzedawcy na poziomie
wartości dostaw 10 000 ton węgla lub bezwarunkową nieodwołalną gwarancję
ubezpieczeniową zabezpieczającą wartość w/w dostaw,
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c) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Sprzedawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym
działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC delikt i OC kontraktowe) na
kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 zł.

TERMIN REALIZACJI:
W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. według harmonogramu.
Harmonogram miesięczny z dokładnymi terminami i ilościami dostaw węgla energetycznego
w danym miesiącu wysyłkowym zostanie dostarczony nie później niż 30 dni poprzedzających miesiąc
wysyłkowy.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
•
•

Cena - 80%,
Potencjał handlowy i referencje 20%.

Potencjał handlowy oferenta, potwierdzony pozytywnymi referencjami w zakresie należytej realizacji
umów, klasyfikowany będzie na bazie sumy rocznych dostaw wykazanych w oświadczeniu
potwierdzonych pozytywnymi referencjami według następujących wag:
1)
2)
3)
4)

od 50 tys. do 150 tys. Mg:
powyżej 150 tys. do 300 Mg:
powyżej 300 tys. do 500 Mg:
powyżej 500 tys. Mg:

5%,
10%,
15%,
20%.

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
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. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. 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) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
ZUS, potwierdzające, iż Sprzedawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-9 ustawy Pzp. - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
5) oświadczenie zawierające wykaz odbiorców węgla o nominale rocznym nie mniejszym niż 50
tys. Mg oraz parametrach węgla odpowiadających przedmiotowi postępowania,
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6)
7)

8)

9)

referencje potwierdzające należyte wykonanie umów na dostawy węgla do odbiorców
wykazanych w w/w oświadczeniu,
rachunek zysków i strat za okres ostatnich dwóch lat obrotowych, jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres, w przypadku braku
obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty
określające wysokość przychodów,
aktualną informację banku potwierdzającą zdolność kredytową Sprzedawcy na poziomie
wartości dostaw 10 000 ton węgla lub bezwarunkową nieodwołalną gwarancję
ubezpieczeniową zabezpieczającą wartość w/w dostaw,
potwierdzoną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Sprzedawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC delikt
i OC kontraktowe) na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 zł.
Termin złożenia oferty: - 24 kwietnia 2020 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.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne akceptacją warunków umowy.
5. Złożona oferta będzie ofertą handlową w rozumieniu art. 66 k.c.
Z poważaniem

Załączniki:
1) Projekt umowy;
2) Formularz ofertowy.

Kontakt:
•
Sprawy formalno-prawne: Piotr Jagodziński tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
•
Sprawy techniczne: Paweł Nowak tel.:507 058 195, e-mail: p.nowak@opec.grudziadz.pl
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