Znak sprawy : Oś. - 341-3/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( oznaczone dalej SIWZ )

Zamówienie : Dostawa oleju opałowego na rok 2011

Zamawiający : Urząd Gminy Zbiczno 87-305 Zbiczno

Zbiczno, grudzień 2010 r.
I . Nazwa i adres zamawiającego :

Urząd Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno
tel/fax (056) 49 393 17
www.zbiczno.brodnica.net
e-mail : oswiata_zbiczno@op.pl
REGON : 000 54 70 17 , NIP 874 10 57 167
Godziny urzędowania : 7,15 – 15,00 , wtorek 7,15 – 16,00
II. Tryb udzielenia zamówienia :
1.Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym o wartości
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego .
2.Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 09.12.2010 r. w siedzibie
zamawiającego – tablica ogłoszeń,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno : www.zbiczno.brodnica.net,
w biuletynie informacji publicznej UG Zbiczno : www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia :
Kod CPV : 09 13 50 00 - 4 - olej opałowy
1.Przedmiotem zamówienia jest :
dostawa oleju opałowego „EKOTERM PLUS” lub „RGTERM 0,2”
z atestem o wartości opałowej nie mniejszej niż 42 MJ/kg .
2.Dostawa oleju opałowego będzie realizowana dla :
- Zespołu Szkół w Pokrzydowie ,
- Zespołu Szkół w Zbicznie,
– Urzędu Gminy Zbiczno oraz jednostek podległych :
Zakład Usług Komunalnych,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej „EKO-GAJ” w Gaju-Grzmięcy .
3.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie loco magazyn odbiorcy po złożeniu
zamówienia telefonicznego na dostawę partii towaru .
4.Wykonawca będzie realizował zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od chwili
złożenia zamówienia.
5.Termin płatności ustala się na 21 dni po dostarczeniu partii oleju i przekazaniu
faktury dostawy .
6.Cena jednostkowa oleju opałowego dostarczonego w miesiącu styczniu 2011
roku nie może być wyższa od ceny oferowanej w postępowaniu przetargowym .
7.Wykonawca ponosi każdorazowo koszty transportu oleju opałowego do
magazynu odbiorcy.

8. Zapotrzebowanie na olej opałowy na rok 2011 wynosi około 90 000 litrów.
9.Wskazana ilość oleju opałowego na rok 2011 jest maksymalna i zamawiający nie
jest zobowiązany do pełnego jej wykorzystania .
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej .
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
IV. Termin wykonania zamówienia :
Zamówienie będzie realizowane partiami w ciągu roku 2011 ( od 1.01 do 31.12)
po uprzednim zamówieniu telefonicznym złożonym przez pracownika Urzędu
Gminy Zbiczno.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
dokumentują to przez wykazanie posiadania uprawnień do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego
poprzez wpis do właściwego rejestru ;
b) posiadają doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj. dokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń,
dokumentów, informacji potwierdzających, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z
wykazem zawartym w pkt VI SIWZ.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów , wg formuły „spełnia – nie
spełnia”.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty
należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną następujących oświadczeń i
dokumentów :
1.Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWIZ.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1
ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SWIZ

3.Oświadczenie Wykonawcy , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24
ust.1 i ust.2 uPzp - według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ
4.Zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny dotyczące spraw
przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych , wystawione nie
wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
6.Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego ,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert .
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - należy dołączyć
pełnomocnictwo, określające zakres uprawnień dla pełnomocnika .
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej.
1.Pytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu
złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i
przesłać na adres
Urząd Gminy Zbiczno , 87-305 Zbiczno
lub przesłać faxem na nr (0-56) 49-393-17 .
2.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Referatu
Oświaty Urzędu Gminy Zbiczno , nr fax (0-56) 49-393-17, w dni powszednie w
godzinach urzędowania tj. od 7,15 do 15,00 , we wtorek od 7,15 do 16,00.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
IX.

Termin związania ofertą .

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje związany przez 30 dni. Bieg
terminu związanego z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty .
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2.Oferta powinna być napisana w języku polskim , pismem czytelnym.
3.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi .
4.Poprawki w treści oferty powinny być sygnowane podpisem wykonawcy.
5.W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione .
6.W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu/ów każda
kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”,
podpisana przez osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania oferty i opatrzona
jej imienną pieczątką ( w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).
7.Strony oferty powinny być trwale z sobą połączone i kolejno ponumerowane. W
treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
8.Oferta zostanie odrzucona w przypadku :
a/ niezgodności z ustawą
b/ jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
c/ jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia
d/ zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania
f/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
6.Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres zamawiającego obciążają
wykonawcę .
7.Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis :
Urząd Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno 140
Oferta na : „Dostawa oleju opałowego na rok 2011”
( na odwrocie należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę ,
a także jego nr telefonu i faksu)

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Zbiczno , 87-305 Zbiczno , sekretariat - pokój nr 7
2.Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2010 r. o godz. 12,00
3.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.12.2010 r. o godz. 12,15 w
siedzibie zamawiającego - w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno ,
87-305 Zbiczno.

4.Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane : nazwa firmy i jej adres, a także cena
ofertowa .
5.W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu informację, o której mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych .
XII. Opis sposobu obliczania ceny .
1. Wszystkie ceny zostaną podane w złotych polskich .
2. Cena ofertowa obejmować będzie skalkulowaną cenę netto i cenę brutto za 1 litr
przedmiotu zamówienia wg ceny podanej przez producenta oleju opałowego
EKOTERM PLUS lub RGTERM 0,2 na jego stronie internetowej na dzień
16.12.2010 r. o godz.12,00 .
3. Cena musi być podana w pełnych złotych i groszach ( dwa miejsca po przecinku ).
4. Cenę za 1 litr przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
XIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie sie kierował przy wyborze
oferty.
1.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena jednostkowa 1 litra oleju opałowego
brutto oraz cena jednostkowa 1 litra oleju opałowego netto skalkulowana wg ceny
opublikowanej na stronie internetowej producenta oleju opałowego na dzień
16.12.2010 r. o godz.12,00
ocena ofert – 100%= 100 punktów
sposób wyliczenia : cena 1 litra oleju opałowego brutto podana w ofercie:
cena brutto najniższa x 100
------------------------------------------- = ilość punktów
cena badana
2.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ceny oferty z największą ilością
punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Wykonawców jednakowej liczby punktów za
ofertę , zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty, gdzie warunkiem
będzie dłuższy termin płatności od określonego w SIWZ..
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego umowy .
1.Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego
wynikach, zgodnie z art. 92 ust.1 uPzp.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający umieści
informacje określone w art.92 ust.1 pkt 1 na własnej stronie internetowej oraz w
siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty .
4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego

wykonawcę.
XV. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu
przetargowego
Wykonawca, którego interes prawny został naruszony w rezultacie złamania przez
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam SIWZ
Zbiczno, 2010.12.08

......................................

Sporządził :
1.Mirosława Lica

Zał. nr 1
.................................dnia .................. 2010 r.
Postępowanie nr : Oś. - 341-3/2010

FORMULARZ OFERTOWY
Do ..................................................................................................................................
( nazwa i adres Zamawiającego)
1.Składamy ofertę na dostawę .......................................................................................
2.Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się dostawy oleju opałowego
....................................................
za cenę 1 litra oleju netto złotych : ......................................
( słownie złotych : ................................................................................... )
za cenę 1 litra oleju brutto złotych : ..............................................
( słownie złotych : ..................................................................................... )
w tym podatek VAT w wysokości .............. % , to jest w kwocie ................. zł
( słownie złotych : .................................................................................. ).
3.Podana cena 1 litra oleju opałowego została wyliczona w oparciu o cenę
producenta oleju opalowego obowiązującą w dniu 16.12.2010 r. o godz. 12,00
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń .
4.Akceptujemy przedstawione przez Zamawiającego istotne warunki realizacji
zamówienia wraz z projektem umowy na dostawę oleju opałowego w roku 2009.
............................................
( podpis i pieczęć wykonawcy )

