
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Informacje o Zamawiającym: 

Nazwa: Gmina Łubniany  

Adres: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany  

  pow. Opolski, woj. Opolskie  

Adres poczty elektronicznej:        ug@lubniany.pl 

Numer telefonu: (0-77) 42 70 533  

 

Adres dostawy Publiczne Przedszkole w Brynicy, ul. Powstańców 

Śląskich 67, 46-024 Brynica 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

b) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywny zakup i dostawa pelletu 

drzewnego (ok.16 ton) oraz węgla – orzech (4 tony) do Publicznego Przedszkola  

w Jełowej. 

 

Część 1: Sukcesywny zakup i dostawa pelletu drzewnego pakowanego w workach po 

15 kg (ok.16 ton). Jednorazowy zakup to 1-4 ton. 

 

Właściwości pelletu:  

- rozmiar : średnica 6 mm,  

- długość do 40 mm 

- zawartość – 70% trocin iglastych i 30% trocin liściastych 

- zawartość wilgoci całkowitej: 4 - 5 %; 

- wartość opałowa: min. 18 MJ/kg; 
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- kaloryczność: 5200 - 5400 kWh/kg; 

- gęstość objętościowa: 660 kg/m3 

- zawartość frakcji drobnej (pył w worku) – 025% 

- temperatura topnienia popiołu – 1500 ℃ 

- ścieralność (DIN plus) - ≥ 98 % 

- Zawartość popiołu (w 550°C) – 0,33 % 

 

Część 2. Sukcesywny zakup i dostawa węgla – orzech (4 tony). Jednorazowy zakup –  

   1 tona. 

 Właściwości węgla: 

- wartość opałowa 27 MJ/kg 

- uziarnienie 25-80 mm 

- popiół AR  - max 7% 

- siatka STR – max. 0,6% 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i rozładunek na koszt Wykonawcy.  

Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy.  

Dostawa będzie w godzinach 6.00-14.00 w dni robocze. 

3. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, 

certyfikaty, atesty na dostarczony pellet, w szczególności:  

1) raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych,  

2) Certyfikat DIN PLUS oraz DIN PLUS EN A1,  

3) dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

             09111400-4 Paliwa drzewne 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

    Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

     Dostawa nastąpi w ciągu 3 dni od  zgłoszenia zapotrzebowania.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/oleje-opalowe-271

