Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax 056 684-15-17
Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa 150.000 litrów oleju
opałowego lekkiego Ekoterm Plus do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie.
Wspólny Słownik Zamówień : 09135100-5 olej opałowy
Wykaz kotłowni oraz dane dotyczące zużycia paliwa, pojemność zbiorników
w poszczególnych kotłowniach zawiera załącznik nr. 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację odebrać można w siedzibie Zakładu przy ul. Brodnickiej 1
w godz. 8-15 w dziale transportu, oraz na stronie internetowej :
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony
i obowiązywać będzie od dnia podpisania do dnia 31 sierpnia 2011r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki dotyczące :
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przetargiem
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Warunki udziału w postępowaniu spełnią wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przedłożą koncesję na obrót olejem
opałowym.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena
90%
- termin płatności – 10%
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg na dostawę oleju opałowego” należy
złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.
Brodnicka 1 do dnia 30 sierpnia 2010r. do godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi 30 sierpnia r. o godz. 10.15
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik działu transportu i
ciepłownictwa p. Mirosław Szeredy tel 0-56 684-15-17.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej .
Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr. 258766-2010
D.L.
Prezes
Ireneusz Górka

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego
Ekoterm Plus do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Szkół Podstawowych gminy Kowalewo Pomorskie.
1 Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Kowalewo Pom. ul. Brodnicka 1
Tel. / fax 0-56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
2 Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3 Przedmiot zamówienia
A. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150.000 litrów oleju opałowego
lekkiego Ekoterm Plus ,produkowanego przez PKN „ORLEN” S.A. w Płocku , do kotłowni
olejowych, wymienionych w załączniku nr 1.
Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 olej opałowy
Ilość oleju jest ilością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu w zależności od panujących w
sezonie grzewczym warunków atmosferycznych.
B. Parametry oleju opałowego
1. gęstość w temperaturze 20oC g/ml - nie wyższa niż 0,900
2. temperatura zapłonu - nie niższa niż 56oC
3. lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC - 4,0 - 8,0 mm2/s
4. zawartość siarki - max. 0,3%
5. wartość opałowa - min. 41500 kJ/kg
6. temperatura krzepnięcia – (-20oC)
7. barwa - czerwona
8. pozostałość po spopieleniu - 0,01%
9. zawartość wody - 0,1%
10. badanie działania korodującego na płytce miedzianej w temp.100oC, w ciągu 3 h,
stopień korozji - 1a.
C. Warunki realizacji zamówienia
Dane dotyczące zużycia paliwa oraz pojemności zbiorników w poszczególnych
kotłowniach olejowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
- Sprzedający w trakcie trwania umowy będzie realizował dostawy oleju
w ilościach i terminach określanych każdorazowo przez Kupującego.
- Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy kotłowni
dostarczając określoną przez Kupującego ilość oleju licząc od daty zgłoszenia
zapotrzebowania:
- w sezonie grzewczym w ciągu
24godz.
poza sezonem grzewczym - w ciągu 5 dni

Datę i godzinę dostawy Sprzedający określi w chwili przyjęcia zgłoszenia
zapotrzebowania.
4. Termin wykonania zamówienia
Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia podpisania do dnia
31 sierpnia 2011 roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki
dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przetargiem
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Warunki udziału w postępowaniu spełnią wykonawcy, którzy oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przedłożą koncesję na obrót olejem
opałowym.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą ;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny ;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia . Zamawiający udziela wyjaśnień na zasadach zawartych w art. 38 ust.
1-2 ustawy.
- pytania można przesłać faksem lub na adres mailowy
Fax : 056 684 15 17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
- zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy Prawo zamówień publicznych
- oświadczenia i dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty, należy
składać w formie pisemnej:
- osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest p.
Mirosław Szeredy – Kierownik działu transportu i ciepłownictwa tel/fax 056 684-15-17.
7. Termin związania ofertą:
30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do
oferty stosownego pełnomocnictwa,
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz oferty- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
b) formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 3, w którym należy podać:
- cenę netto 1 litra oleju łącznie z kosztami transportu do zbiorników magazynowych
kotłowni przy cenie zbytu producenta w wysokości 2 181,00 zł/m³
- cenę netto oferty, którą stanowi iloczyn 150.000 litrów i ceny, o której mowa powyżej,
podaną cyfrowo i słownie
- procent i kwotę podatku VAT
- cenę brutto oferty podaną cyfrowo i słownie
c) wymagane dokumenty i oświadczenia :

- oświadczenie, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1
ustawy – załącznik nr 4
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
załącznik nr 5
- koncesję na obrót olejem opałowym
-aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności -wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
d) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczany olej opałowy odpowiada określonym normom.
e) dowód wniesienia wadium
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego
Koperta winna być zaadresowana :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona „ Przetarg na dostawę oleju opałowego”
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. w sekretariacie , do dnia 30-08-2010 r. do godz. 10.
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert:
a) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30-08-2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zakładu
w pokoju Głównego Księgowego.
b) otwarcie ofert jest jawne
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN ,cyfrowo i
słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,

b) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia,
c) ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i będą podlegały zmianie wyłącznie na zasadach określonych w umowie.
12. Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium w wysokości 3.000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych / należy wnieść przed
upływem terminu do składania ofert na konto zamawiającego
BS Kowalewo 63 9496 0008 0000 0316 2000 0002.
2. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zawarte są w art. 46 pkt 1-5 ustawy.
13.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- cena
- 90%
- termin płatności – 10%
Punktacja:
- poszczególne elementy będą oceniane w skali stupunktowej
- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma oferent proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 100 pkt
- maksymalną ilość punktów za „termin płatności” otrzyma oferent, proponujący
najdłuższy termin płatności – 30dni
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
termin płatności oferty podzielony przez termin płatności najdłuższy (30 ) x 100 pkt.
Uzyskane punkty zostaną przeliczone wg wagi, jaka została przyznana poszczególnym
kryteriom.
15.

Umowa
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z oferentem,
którego oferta zostanie wybrana, w formie pisemnej, w terminie zgodnym z art. 94
ust.1 pkt 2 ustawy.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze tę
spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą
przesłanki , o których mowa w art. 93 ust. 1
4. Umowa zostanie zawarta i podpisana przy współudziale osób reprezentujących
następujące jednostki:
a) Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
b) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
c) Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
d) Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8.000,00 zł.

Zabezpieczenie może być wnoszone:
- w pieniądzu
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty upływu terminu
obowiązywania umowy.
6. Cena jednostkowa podana w ofercie będzie ulegała zmianie o procent, o jaki
producent zmienił cenę zbytu oleju opałowego w stosunku do ceny 2 181,00 zł/m3
7. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ
16. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Kierownik działu transportu i
ciepłownictwa p. Mirosław Szeredy tel. 0-56 684-15-17.
17. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
Informacje na temat środków ochrony prawnej mających zastosowanie do przetargu zawiera
dział VI ustawy .
18. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
D.L.
Prezes
Ireneusz Górka

Załącznik nr 1

Dane dotyczące zużycia paliwa, pojemności zbiorników
w poszczególnych kotłowniach olejowych
oraz możliwości dojazdu do kotłowni.

I. Kotłownia w budynku komunalnym przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pom.
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
3 zbiorniki umieszczone w pomieszczeniu piwnicznym, każdy
o pojemności 1.000 l
Łączna pojemność 3.000 l
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku
- w sezonie grzewczym -15.000 l
- poza sezonem - nie występuje
3. Dowóz paliwa pojazdami o ładowności do 10.000 litrów.
II. Kotłownia w budynku mieszkalnym nr 13 w miejscowości Frydrychowo
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
5 zbiorników umieszczonych w pomieszczeniu piwnicznym,
każdy o pojemności 1000 litrów
Łączna pojemność 5000 litrów
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku
- w sezonie grzewczym - 30.000 l
- poza sezonem - nie występuje
III. Kotłownia – Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników:
8 zbiorników umieszczonych w pomieszczeniach piwnicznych znajdujących się
powyżej poziomu gruntu .
Łączna pojemność 14.000 l.
2. Orientacyjne zużycie paliwa w ciągu roku:
- w sezonie grzewczym 25.000 litrów
- poza sezonem - nie występuje

IV. Kotłownia – Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników:

2.

1 zbiornik wewnętrzny o pojemności 8 m3.
Roczne zapotrzebowanie oleju – 20.000 l
3. Dowóz paliwa pojazdami o ładowności do 10.000 litrów

V. Kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie
1. Usytuowanie i pojemność zbiorników
1 zbiornik o pojemności 10.000 l umieszczony pod ziemią
2. Zużycie paliwa w ciągu roku
- w sezonie grzewczym - 58.000 l
- poza sezonem - nie występuje
VI. Kotłownia w budynku świetlicy osiedlowej- Oś. Brodnickie w Kowalewie
1. 1 zbiornik o pojemności 1.000 litrów
2. Roczne zapotrzebowanie oleju – 3.000 litrów

Uwagi:
1. Zużycie paliwa w ciągu roku w poszczególnych obiektach może ulec zmianie
w zależności od warunków atmosferycznych .
2. We wszystkich kotłowniach wyładunek paliwa wymaga pracy pompy.
3. Konieczność zaopatrzenia pojazdu dostawczego w wąż spustowy o długości
minimum 25 metrów.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Dostawa oleju opałowego do kotłowni
olejowych
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
E:mail

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

CENA OFERTY NETTO
Kwota podatku VAT

CENA OFERTY BRUTTO
Termin płatności
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia..
Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym
przez zamawiającego .

…………………………………………
data

………………………………………
podpis

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Wykonawca: ……………………………………………………………
.…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Cena netto 1 litra oleju łącznie z kosztami transportu do zbiorników
magazynowych kotłowni przy cenie zbytu producenta 2 181 zł/m3
( w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku )
…………………………………

Cena netto oferty - ……………………...............................................
słownie ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
(iloczyn 150 000 litrów i ceny 1 litra )
Podatek VAT ………………………………………………………….
( % i kwota )
Cena brutto oferty …………………………………………………….
Słownie ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..

……………………..
Data

…………………………..
podpis

Załącznik nr 4

………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
„dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych należących do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Szkół Podstawowych
gminy Kowalewo Pomorskie”
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składając ofertę w
przetargu oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym
przetargiem
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………………
data

……………………………
podpis

załącznik nr 5

………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania .

Nazwa Oferenta ….....................................................................................................
………………………………………………………………………..
Adres..............................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych..

…………………………………………
data

……………………………………….
podpis

załącznik nr 6

U M O W A NR ……………
zawarta w dniu ……………………. 20010 roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kowalewie Pomorskim,
ul. Brodnicka 1, KRS nr 0000133837 , kapitał zakładowy 2 233 500,00 PLN
reprezentowanym przez :
1. Ireneusza Górkę - Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Kupującym"
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Sprzedającym"
przy współudziale:
1) Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p.
Renatę Kałużę jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. III załącznika nr 1
2) Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły – p.
Danutę Drożdża jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. IV załącznika nr 1
3) Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły
– p. Elżbietę Arbart jako użytkownika kotłowni określonej w pkt. V załącznika nr 1
4) Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. – p. Andrzeja Grabowskiego jako użytkownika kotłowni określonej w
pkt. VI załącznika nr 1
§1
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym
Sprzedający zobowiązuje
się do stałej sprzedaży Kupującemu oleju opałowego Ekoterm Plus z dostawą do kotłowni
olejowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na warunkach określonych
w niniejszej umowie. Wykaz kotłowni zawiera załącznik do umowy.
§2
Przedmiotem umowy jest sprzedaż 150 000 litrów oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus
produkowanego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. w Płocku, o następujących
parametrach:
1) gęstość w temperaturze 20oC g/ml - nie wyższa niż 0,900
2) temperatura zapłonu - nie niższa niż 56oC
3) lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC - 4,0 - 8,0 mm2/s
4) zawartość siarki - max. 0,3%
5) wartość opałowa - min. 41500 kJ/kg
6) temperatura krzepnięcia – (-20oC)
7) barwa - czerwona
8) pozostałość po spopieleniu - 0,01%
9) zawartość wody - 0,1%
10) badanie działania korodującego na płytce miedzianej w temp.100 oC, w ciągu 3 h, stopień
korozji - 1a.
Ilość ta jest wielkością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu w
atmosferycznych.

zależności od warunków

§3
Warunki realizacji zamówienia:
1. Dane dotyczące zużycia paliwa, pojemności zbiorników w poszczególnych kotłowniach
oraz możliwości dojazdu do kotłowni zawiera załącznik do niniejszej umowy.
2. Sprzedający w trakcie trwania umowy będzie realizował dostawy oleju w ilościach i
terminach określanych każdorazowo przez Kupującego.
3. Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy kotłowni dostarczając
określoną przez Kupującego ilość oleju licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania
a) w sezonie grzewczym - w ciągu 24 godzin
b) poza sezonem grzewczym - w ciągu 5 dni
Datę i godzinę dostawy Sprzedający określi w chwili przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania.
4. Zgłoszenia zapotrzebowania będą przyjmowane telefonicznie lub faksem nr………….
fax………………. przez 24 h na dobę.
5. Do obowiązków Sprzedającego należy hermetyczne napełnianie zbiorników paliwowych
(wąż z końcówką na gwint do wlotu zbiornika i cysterny). Pojazd dostawczy winien być
zaopatrzony w pompę, dystrybutor i wąż spustowy minimum 25 metrów.
W przypadku nie spełnienia w/w wymogów dostawy oleju przez Sprzedającego, Kupujący
ma prawo odmówić przyjęcia dostawy paliwa, a kosztami powstałych strat obciążyć
Sprzedającego.
6. Sprzedający musi posiadać dokument stwierdzający aktualną legalizację dystrybutora na
cysternie dostawczej.
7. Kupujący zastrzega sobie prawo każdorazowego pomiaru dostarczanego oleju listwą
pomiarową napełnianego zbiornika.
8. Sprzedający przy sprzedaży dostarczy następujące dokumenty:
- oryginał i kopię faktury,
- świadectwo jakości z potwierdzeniem Sprzedającego, której dostawy (faktury) dotyczy,
- dokument świadczący o cenie sprzedaży producenta.
§4
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia ………………………. do dnia 31 sierpnia
2011 r.
§5
1. Strony ustalają cenę za jeden litr oleju w wysokości ……. zł obowiązującą przy cenie
zbytu producenta w wysokości 2 181,- zł/m3.
2. Do w/w ceny doliczany będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
3. Koszty transportu oleju do poszczególnych kotłowni ponosi Sprzedający i są one
wkalkulowane w w/w cenę.
4. W trakcie trwania umowy podana w pkt 1 cena będzie ulegała zmianie o procent, o jaki
producent zmienił cenę zbytu oleju opałowego w stosunku do ceny 2 181,-zł /m3
5. Każda zmiana ceny podanej w pkt. 1 będzie wprowadzana do umowy aneksem w oparciu
o dokument świadczący o zmianie ceny zbytu przez producenta.
6. Pod pojęciem zmiany ceny rozumie się: jej obniżkę lub podwyżkę bądź wprowadzenie lub
zmianę rabatu upustu stosowanego powszechnie dla odbiorców.
§6
1. Zapłata za dostarczony olej następować będzie na podstawie faktury przelewem na
konto Sprzedającego, w terminie ……….. dni od daty dostarczenia faktury.

2. Podstawę do wystawienia faktury za dostarczoną partię oleju stanowić będzie
potwierdzenie przyjęcia dostawy przez Kupującego.
3. Faktury za dostawy do kotłowni określonych w pkt. I i II załącznika do umowy
wystawiane będą na Kupującego.
4. Faktury za dostawy do kotłowni określonych w pkt. III, IV, V i VI załącznika do umowy
wystawiane będą odpowiednio na jednostki:
a) Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-13-23-942
b) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-12-81-876
c) Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878-12-81-942
d) Urząd Miejski ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pom.
NIP – 878- 100-03-28
§7
1. Kupujący ma prawo złożyć w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości
reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego oleju.
2. Niedostarczenie przez Sprzedającego zamówionej przez Kupującego ilości oleju w
terminie, o którym mowa w § 3 pkt 3:
- upoważnia Kupującego do zakupu interwencyjnego u innego dostawcy, a wszelkie
koszty z tym związane, w tym również koszty wynikające z różnicy cen obciążają
Sprzedającego,
- zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia różnicy ceny powstałej w wyniku zmiany
ceny zbytu przez producenta w odniesieniu do dostawy zrealizowanej po terminie.
3. Sprzedający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Kupującego
z powodu nieterminowej dostawy lub dostarczenia oleju nie spełniającego warunków
określonych w § 2 niniejszej umowy.
4. Koszty sporządzenia ekspertyz i badań oleju w przypadkach, o których mowa w pkt 3
obciążają Sprzedającego.
5. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku nieterminowej dostawy lub dostarczenia oleju nie
spełniającego warunków określonych w § 2 umowy.
§8
Sprzedający zobowiązuje się do wniesienia do dnia podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 8.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie do 30 września 2011 roku.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT i posiadają numery
identyfikacji podatkowej:
Kupujący
- 878-000-68-14
Sprzedający - …………………

§ 11
Kupujący upoważnia do wystawienia zamówień i prowadzenia uzgodnień ze Sprzedającym
Kierownika działu transportu i ciepłownictwa p. Mirosława Szeredy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i jednostek biorących współudział w umowie.
Kupujący:

Sprzedający:

