Zapytanie ofertowe RFQ: Spotowe dostawy węgla: 2-6kT w 2/2022
Prosimy o przesłanie oferty na spotowe dostawy miału węglowego w ilości: od 2 do 6kT (1-3 dostaw
całopociągowych) w lutym 2022 (ostatnia dostawa najdalej z początkiem marca 2022). Na oferty
czekamy do: 28.01.2021 do godz. 12.30
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miału węglowego do zasilania kotłów
parowych w ilości: od 2 do 6kT (1-3 dostaw całopociągowych) w lutym 2022 (ostatnia
dostawa najdalej z początkiem marca 2022):
a. Transport:
loco stacja kolejowa zlokalizowana na terenie Polski i wskazana przez Wykonawcę –
prosimy o podanie kodu i nazwy stacji
lub
loco stacja kolejowa Dwory-Monowice zarządzana przez Rail Polska sp. z o.o (Kod stacji:
51 077487)
b. Preferowane parametry jakościowe:
Miał węglowy MIIA klasa 21-22:
Wyszczególnienie Jednostki
Wartość
Wartość opałowa
kJ/kg 21 000 – 22 000
Zawartość wilgoci
%
6÷15
Zawartość siarki
%
≤ 0,60
Zawartość popiołu
%
8÷20
Zawartość azotu
%
0,9÷1,3
Zawartość chloru
%
≤ 0,3
Zawartość części lotnych w węglu %
> 28
Podatność przemiałowa
°Hgr
48÷56
Parametry frakcji uziarnienie węgla: mm 2 – 20
Zawartość frakcji do 5 mm
%
< 40
Zawartość frakcji powyżej 20 mm %
>5
c. Podstawowe warunki realizacji:
i.
Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenie przed czynnikami
zewnętrznymi Przedmiotu umowy w trakcie transportu do stacji Opcja 1 lub 2, a w
szczególności w okresie ujemnych temperatur Wykonawca na swój koszt
zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu Przedmiotu
umowy do ścian i podłóg wagonów.
ii.
Ryzyko utraty Przedmiotu zamówienia przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z
chwilą dostawy i przeładunku w punkcie Opcja 1 lub 2.
iii.
Dokumenty przewozowe powinny zawierać w szczególności nazwę Zakładu
Górniczego, sortyment i klasę zbytu miału węglowego oraz numery wagonów oraz
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wagę netto Przedmiotu umowy, a w przypadku zastosowania środka
przeciwzamarzającego, stwierdzenie faktu jego zastosowania.
2. W ofercie prosimy o wskazanie:
a. Osoby kontaktowej wraz z podaniem nr. tel i adresu e-mail.
b. Oferowanej ilości z przedziału: 2-4-6kT.
c. Określenie sposobu dostawy:
i. stacja kolejowa Dwory-Monowice
lub
ii. odbiór na terenie polski (prosimy o podanie kodu i nazwy stacji o raz
wyszczególnienie kosztów dostawy)
d. Warunków handlowych i technicznych realizacji dostaw: m.in. termin płatności, ceny
za miał w zł/GJ + w przypadku opcji dostawy do stacja kolejowa Dwory-Monowice
wyszczególnionej ceny za transport zł/t.
Cena powinna zawierać wszystkie opłaty, w szczególności podatki i cła, związane z
wykonaniem Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia
Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów podatkowych VAT.
Zamawiający:
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600
Oświęcim
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający oświadcza, że:
1. jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu art. 2 ust. 23c ustawy o podatku
akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a
nabywane wyroby węglowe przeznaczone będą do celów opisanych w art. 31a ust. 1
Ustawy, w szczególności do celów określonych w art. 31a ust. 1 pkt 5 Ustawy,
2. zawarcie Umowy będzie równoznaczne ze złożeniem podpisu, o którym mowa w art.
31a ust. 4 pkt 2 Ustawy oraz potwierdza nabycie każdej wydanej na podstawie Umowy
ilości wyrobów węglowych, co uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od żądania
składania podpisu i potwierdzania nabycia na poszczególnych dokumentach dostawy
wystawianych przez Wykonawcę na podstawie Ustawy,
3. zobowiązuje się do przedkładania Wykonawcy na etapie podpisywania umowy kopii
aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie instalacji spalania paliw o
mocy cieplnej powyżej 1 MW, zgodnie z Art. 6b ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw.

Stacja kolejowa Dwory-Monowice zarządzana przez Rail Polska sp. z o.o (Kod stacji: 51 077487)
Rail Polska sp. z o.o - BIURO MARKETINGU I OBSŁUGI KLIENTA
ul. Długa 1, 32-642 Włosienica
Telefon: +48 33 842 90 41
E-mail: marketing@railpolska.pl
Osoba kontaktowa: p. Krzysztof Jodłowski, tel. 601 499 438; 33 842 90 48.
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OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
Sprawy handlowe: Dominik de Mehlem T. +48-885 991 879 E.
Dominik.deMehlem@synthosgroup.com
Sprawy techniczne/merytoryczne/transportowe: Mynarski Mariusz T. +48-783 293 990
E. mariusz.mynarski@synthosgroup.com lub Brandys Marek T. +48783293978 E.
Marek.Brandys@synthosgroup.com

INFORMACJE DODATKOWE:
Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg. procedur wewnętrznych Zamawiającego.
Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie firma składająca ofertę.
Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.
Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert
złożonych przez firmy uczestniczące w przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranym oferentem.
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