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

zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Walce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413113

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 18

1.4.2.) Miejscowość: Walce

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-344

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sonia.szablicka@walce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.walce.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 00491221

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa węgla na postawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) zwanej dalej „Ustawą”, uwzględniając
konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych, w sortymentach groszek i orzech o parametrach
jakościowych zgodnych z certyfikatem jakości załączanym każdorazowo do zamówień. Łączna ilość 150 ton zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy. Cena za jedną tonę 1 500,00 zł brutto.

3.4.) Wartość: 225000

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nr SW/22/505/G zawarta drogą elektroniczną w dniu 29.11.2022r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).

Umowa została zawarta z podmiotem:
PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.
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