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 „ECO-ABC„ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7 

NIP: 113 00 21 751 ,  REGON 012124833 

Tel. 44/ 633 37 72 , 0 800 200 222 , biuro@eco-abc.com.pl  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy biomasy na potrzeby Elektrowni w 

Krakowie. Miesięczne zapotrzebowanie zakładu szacuje się na  ok. 3 000 Mg/ miesiąc.   

Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy. 

Za biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce : 

Grupa biomasy Rodzaj 

biomasa 

Max 

wymiar 

zewnętrzny 

biomasy 

[mm] 

Wartość 

opałowa 

biomasy 

[GJ] 

Max. 

zawartość 

popiołu 

[%] 

Zawartość 

wilgoci [%] 

Zawartość 

piachu  

[%] 

Odpady drewna Zrębka 

leśna, 

kora, 

trocina, 

brykiety 

L = 10 

S = 10 

H = 10 

6,0 ÷ 9,0 Poniżej 2 15 ÷ 65 Poniżej 1 

Odpady roślinne z rolnictwa i 

leśnictwa 

Odpady roślinne z przemysłu 

przetwórstwa spożywczego, 

jeżeli odzyskuje 

się wytwarzaną energię cieplną 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego:   

a) podziału dostaw pomiędzy Wykonawców;  

b)  ustalenia ilości dla poszczególnych Wykonawców, w ramach ilości wskazanej  

w ofercie. 

2) Kupujący zastrzega sobie w całym okresie wykonywania Zlecenia prawo odstąpienia 

od dalszego wykonywania Zlecenia w przypadku, gdy Elektrownia zaprzestanie lub 

ograniczy odbiór Biomasy. 

3) Dostawy  Biomasy  do  Miejsca  Dostawy  realizowane  są  staraniem  i  na  koszt  

Sprzedającego, sprawnymi  technicznie,  zabezpieczonymi  przed  opadami  

atmosferycznymi  samochodami samowyładowczymi  typu  wywrotka  lub  tzw.  

ruchoma  podłoga. 

4) Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od 

poniedziałku do soboty,  w  godzinach  6.15÷21.30  (z  przerwą  na  przejęcie  zmiany  

między  godzinami  14:00÷14:20).  Przewiduje  się,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  

pomiędzy  Sprzedającym a Zarządzającym, możliwość dostaw Biomasy również w 

inne dni wolne od pracy. 

5) W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich 

korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy w innych terminach niż w/w 

określonych. 

6) Sprzedający  oraz  osoby,  którymi  posługuje  się  przy  realizacji  Zlecenia  

zobowiązane  są  do przestrzegania  obowiązujących  na  terenie  Elektrowni  

przepisów  BHP  i  ppoż.   

7) Sprzedający odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz 

pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane 
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z dostawami Biomasy na terenie Elektrowni, braki i wady Biomasy powstałe w czasie 

transportu do Miejsca Dostawy. 

8) Sprzedający  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Kupującemu  Oświadczenia  o  

Pochodzeniu Biomasy  każdej  Partii  Dostarczonej  Biomasy a  także  na  żądanie 

Kupującego  również  innych  dokumentów  dotyczących  dostarczonej  Biomasy   

sporządzonych zgodnie z wymogami właściwych władz lub innych organów, których 

uzyskanie może  być  niezbędne  dla  Kupującego  ze  względu  na  wymagania  

przepisów  prawa  bądź unormowań  resortowych  lub  wewnętrznych,  w  

szczególności  pozwalające  przy  rozpatrywaniu przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  

Energetyki  wniosku  o  wydanie  świadectw  pochodzenia  dla energii elektrycznej z 

OZE na jednoznaczne zakwalifikowanie jej do Biomasy leśnej pochodzącej  

z:  

•  produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej;  

•  produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z 

produkcji leśnej.  

Koszty  sporządzenia  oraz  dostarczenia  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej  

obciążają wyłącznie Sprzedającego.  

9) Sprzedający na każde wezwanie Kupującego zobowiązany jest do dostarczenia 

Kupującemu Oświadczenia  o  Pochodzeniu  Biomasy a  także  inne  dokumenty,  

w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, 

10) Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy przyjęcia  Biomasy  w przypadku 

stwierdzenia niezgodności biomasy ze specyfikacją . W takiej sytuacji Sprzedający  

zobowiązany  jest  do  odebrania  staraniem  i  na  koszt  własny  zakwestionowanej 

dostawy  Biomasy  niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w  ciągu  24  godzin  od  

otrzymania  od  Kupującego  zawiadomienia.  

11) W  przypadku odmowy  przyjęcia  dostawy  sporządzony  zostanie  „Protokół  odmowy  

przyjęcia  dostawy Biomasy” 

12) Sprzedawca oświadcza i zapewnia , że dostarczona przez niego biomasa  nie będzie 

zawierała zanieczyszczeń stałych takich jak: elementy metalowe, blacha, plastik, 

kamienie, gruz, korzenie, deski itp. nie będące biomasą. 

13) Przyjęcie  Biomasy  od  Sprzedającego  w  Miejscu  Dostawy  Biomasy  następuje  po  

dokonaniu zważenia  Pojedynczej  Dostawy  Biomasy  i  potwierdzeniu  dokonania  

odbioru  na  Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ). 

14) Kupujący zastrzega sobie prawo do wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu 

dokonania oceny zgodności  parametrów  dostarczonej  biomasy  z  parametrami  

określonymi  niniejszym dokumencie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być 

dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. 

15) Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy:  

a) odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, 

zamontowaną w Miejscu Dostawy, przy udziale kierowcy samochodu  

przywożącego  Biomasę.  Kierowca  otrzymuje  wydruk  wyników  ważenia 

Dostawy Biomasy. 

b) Protokół  Jakości  Biomasy  stanowi  podstawę  dla  Kupującego  do  rozliczenia  się  

ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego 

Biomasie. 

16) Zestawienie    Dostaw  Biomasy,  wyników , Kupujący przesyła  Sprzedającemu  

elektronicznie  (e-mail)  w terminie  do  7-go  dnia kalendarzowego od daty 

otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 

17) Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą 

załączniki do faktury VAT. 

18) Płatności  za  dostarczoną  Biomasę  dokonywane  będą  przez  Kupującego  

przelewem  na  konto wskazane  przez  Sprzedającego  w  terminie  14 dni  od  daty  
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otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT. Datą płatności będzie dzień 

obciążenia rachunku Kupującego 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta  musi  być  zgodna  z  wymaganiami  niniejszego  Zaproszenia  oraz  opracowana  na  

załączonym  do  niniejszego  Zaproszenia  formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1. 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 

wyniku Postępowania. 

Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie firmy,  w dziale zakupów lub przesłać 

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eco-abc.com.pl do dnia 21 listopada 2019.  

Realizacja dostawy: począwszy od grudnia 2019 

Warunki płatności: 14 dni . 

Miejsce dostawy: ECO-ABC w Krakowie ul. Dymarek 7. 

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może zgłaszać dowolne wątpliwości, sugestie i 

pytania .  

Osobami uprawnionymi do kontaktu są :  

Mirella Radwan tel.: 602 180 398;   mirella.radwan@eco-abc.com.pl 

Artur Bajer tel. 512 985 780 ; abajer@eco-abc.com.pl  
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