
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647311

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Piaskowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Głogów

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 76 836 55 55

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502473

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest składowanie paliwa stałego w ilości 300 ton, zakupionego
przez Gminę Głogów od podmiotu wprowadzającego do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), a następnie jego dystrybucja dla indywidualnych
gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Głogów oraz transport z miejsca składowania paliwa stałego do
Odbiorców.
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
- odbiór Towaru ze składu Sprzedawcy i jego transport do Składu,
- udział w procedurze ważenia Towaru w składzie Sprzedawcy,
- przygotowanie dokumentów przewozowych i kontrola poprawności ich wypełniania,
- rozładunek Towaru w Składzie,
- przechowywanie Towaru do czasu wydania Osobie uprawnionej,
- wydawanie Towaru Osobom uprawnionym na podstawie Zleceń Wydania wraz z załadunkiem na środek transportu,
- ewidencja magazynowa Towarów.

3.4.) Wartość: 95121,95

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Umowa została zawarta w dniu 16.12.2022 r. w Głogowie pomiędzy Gminą Głogów a Arkadiuszem Jurasem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Arkadiusz Juras z siedzibą Kulów 6B, 67-240
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Kotla, NIP: 6931094064, REGON: 390074938.
Umowa została zawarta na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) w celu realizacji zadań określonych w przepisach ww. ustawy.
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