Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na „Dostawę pelletu do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w 2022 roku”
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

I. ZAMAWIAJĄCY
Pałac Młodzieży w Warszawie
Pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa
tel. 22/ 620-33-63
www.pm.waw.pl
DANE DO FAKTURY:
NABYWCA/PODATNIK
Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525-22-48-481
PŁATNIK/ODBIORCA
Pałac Młodzieży w Warszawie
00-901 Warszawa
Pl. Defilad 1 (PKiN)

II. WPROWADZENIE
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.).
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie
stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku
z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów
i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego wykonawcy.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Niniejsze zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów
ww. ustawy.
Zamawiający – Pałac Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1, oświadcza, że niniejsze zapytanie
ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej
pod względem cenowym.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU

ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu do Ośrodka Wypoczynkowego
Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w okresie
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. w terminach i ilościach uzgodnionych
z Zamawiającym.
2. Asortyment - pellet:
 w łącznej ilości 100 ton;
 pellet klasy A1;
 kaloryczności ok. 19 MJ/kg;
 pellet iglasty, preferowany sosnowy;
 na opakowaniu powinny być oznaczenia DIN PLUS, EN PLUS 1;
 o średnicy 6-8 mm, dł. 2 – 3 cm;
 o wilgotności max 10%;
 dostarczany w szczelnych workach foliowych na europaletach;
 pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych i mineralnych;
 jednolitych wymiarów;
 w kolorze jasnym i zapachu drewna;
 jednorazowa dostawa 15-16 ton.
2. Podana ilość jest wielkością szacunkową jaką Zamawiający zamierza zrealizować
w okresie obowiązywania Umowy, zależną od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia
tzn. rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie 100% wartości Umowy,
bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Dostawa małym samochodem (ze względu na wąski podjazd).
6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Zamówienie realizowane będzie
sukcesywnie przez okres trwania realizacji umowy, z uwzględnieniem bieżących potrzeb
Zamawiającego. Poszczególne dostawy będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie
maksymalnie trzech dni roboczych po otrzymaniu przesłanego e-mailem zamówienia
od Zamawiającego.
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V. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert) odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem;
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (co najmniej trzy dostawy).
VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej
oferty jest:
cena – 100 %.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Dzwonkowska tel.87-428-27-77, 506-103-576 adzwonkowska@pm.waw.pl,
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalnych:
Klaudia Zatońska tel.: 506-436-123, kzatonska@pm.waw.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
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IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową można:
a) dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa, I piętro pokój 203, lub
b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Pałac Młodzieży, 00-901 Warszawa
Pl. Defilad 1, lub
c) przesłać e-mailem na adres kzatonska@pm.waw.pl
do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium oceny ofert. Niniejsze Zapytanie
Ofertowe nie stanowi zobowiązania Pałacu Młodzieży do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania
przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2021 r.
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