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Mochowo, drua 28.11.201b r.

Zapytanie ofertowe
postępowanie woparciuoRegu]aminudzieleńazamówieńpubliczrrychowartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiaiący: Gmina Mochowo
Adres do korespondencii: Mochowo 20 W - 21,Ą Mochowo
tel.2427633 33, faks 242763178

zaptdsza do złożenia ofert cenowych na
dostawg oleiu opałowego do celów gruewcrych na potlzeby SzkoĘ Podstawowei

im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2017

II. Opis pnedmiofu zamówienia
1. Przedniotem zamówienia iest dostawa ok. 30.0ffi litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bozewie o parametrach nie gorszych ntżńżą wyrrrienione:

a. gatunek oleju - lekki,
b. temperatura zapłonu: ńe nlższanjż560 C,
c. zawartość siarki: nie więcej nźaJ. % n:.f rr:.,

d. wartość opałowa: nie ńższa niż 42,6MI lky,
e. zawartoś(,wody: nie większa ńżzaarli.g/k?,
f. temperatura płynięcia: ńe wyższańż -2a0 C.

Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywistą dostarczonego oleju (według wskazarria
przepływomierza). Wykonawca zobowiąany iest zapewnić transport oleju opałowego środkami transporlu
do tego przystosowanymi, Ę. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką
pompą ssąco- tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane ptzez Zamawial'ącego,

Wykonawca zobowlązany iest każdorazowo do faktury dołączyć certyfikat/świadectwo jakości

dostarczonego oleju opałowego. W razie wąĘliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrarria próbki o1eju opałowego i skierowanie jej do badania do
wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku siwierdzenia iakichkolwiek rozbiezności pomiędzy
wymaganyni parametrami, a dostarczonyrrr olejem i świadectwem jego jakości, koszty badania jakości oleju
ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia szkody w instalacjt gtzewczej Zanavńającego wynikłej
i udowodnionej z winy złej jakości oleju Wykonawca pokryle również koszt naprail/y. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwei partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowtiązlĄe się do
jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 3 dni od
zawiadomienia, pod rygorem nie uiszczenia zapŁaty za zattawianąpartię.
Zamawiane ilości mogą ulec zmianie w stosurrku do wielkości całego zamówienia w zalezności od
panujących warunków atmosferycznych. W mviązk'u ze zmianąilości oleju w stosunku do wskazanej wyżej
ilości orientacyinej, Wykonawcy nie będą przysługlwńy zadne roszczeńa odszkodowawcze.
2. Ternrin rcalizacji: od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
3. Wzór umowy stanowi zŃączniknr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca mviązany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu zvviązańa ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składarria ofert.

6. Do ninieiszego postępowania nie nraią zastosowarfa przepisy ustawy z dńa 29 styczria 20M roku
Prawo zanóvńeń publicznych Pr.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), z;waną dalej ,,ustawą". Szacunkow,a

wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonei w art.4pkt. 8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonei działalności, Ę. musi prawadńć

zarejestrowaną działalność gospodarczą odpowiadającąprzedmiotowi zamówienia - koncesja na obrót
paliwami.

2.



IV. DokumenĘ iakie Wykorrawca powinien zńączyć do ofeńy:
1". Zanawtający wymagat abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przezWykona]Mcę formllarz ofertowy wg załączonego wzoru fornularza
ofertowego

2} koncesię na obrót paliwarni,
3) aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produktu (wystawione nie wcześniej niż 3 rniesiące

przed terminem składania ofert).

V. Infornracie o sposobie porozumiewania sig Zamawiającego z Wykonawcami oraz pnekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. l,vszelkie oświadczenią wniosĘ zawiadomieńa oraz informacje zamawiĄąc.y i wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocąfaksu lub drogą elektroniczną.
Zam.awiĄący podkreśla, że w celu zachowania reguł róv,lrego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw ane dro ga telefoniczrrą.

2. Wykonawcą który ttnla za ńezbędne uzyskanie wy|aśnień dotyczących postępowania o udźelenie
zamówienia/ powinien wystąpić z zapytańem do Zamawiającego \Ąr sposób wskazany w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniani Zanawiaiący przekazląe Wykonawcom, którym przekazŃ
zaproszenie do składania ofert, bez uiawnianla źródła zapytańa oraz na stronie internetowej
Zamawiającego. Pytania na7eży kierować do dnia 0L12.2O16t.

VI. Osoby po stronie Zanawiaiącego upnwnione do porczumiewania się zWykonawcami
1,, Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania w jest Ewa Kopycińska - pracownik Urzędu Cminy w Mochowie, tel.24276 3116.
2. Wykonawca ni.oże nł,rrócić się do Zamawiaiącego o wyjaśnienie istotnych warułków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, Ę.: poniedziałeŁ środa - piątek od 7:00 do 15;00 we wtorek od B:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu pnygotowania oferty cenowei
1. Ofertę należy ńożyć w nieprzejrzystej i zamkniętei kopercie umieszczając na niej nawvę i adres

zarr..awiaiąt:egą nazy{ę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenorva rra zadarrie pn. ,,Dostawa oleju

opałowego do celów gTzewczych na potrzeby SzkoĘ Podstawowe| im. Adama Mickiewicza w Bozewie
w roku 2017" ńe otwierać ptzeddniem 0612.2016r., godz. 15:00.

4. Ofertę należy sporządńć czyte7nie, w językt polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do

ninieisze go zapr os zeńa.
5. Oferta nie może zavńerać zttianani uzupehrieńzwylątkiem tych, które wynikają z instrukciiwydanych

ptzez Zamavńającego, lub które są konieczne do korekty błędów popehrionych przez Wykonawcę.
W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowalle przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Dokurnenty, których żąda Zanauinjący| m.usząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonE za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania

w imieniu Wykonawcy l ptzy czym w przypadka Wl,konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podrniotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiedrrio
Wykonawcy lub tyń podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te

podndoty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).
7. W przypadku, gdy informaĄe zawałte w ofercie stanowią taiemrricę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwil7czańu rrieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawc,a zasfrze4ą że ńe
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowaniar nlrl7sząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemrricę przedsiębiorstwa w rozu,mieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu, nieuczciwej konkurencii (Dz. U. zż003 r. Nr 153, poz. 1503 ze ztrt.)" .

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umowy/ w tym

równiez przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowiptzezZamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
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Wvkonawca moze wprowadzić zmlany lub wycofać ńożoną ofertę pod warurrkiem, że Zamawiający

Dtrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 1ub wycofaniu przed upływem terminu

składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferĘ ani wprowadżć jakichkolwiek ;anian w treści

oferty po upływie ternrinu składania ofert.

Złożona oferta ma obejmować cńaśc zamówienia,

VIII. Mieisce składania ofeń
1. Ofertę cenową nŃeży ńożyć w siedzibie Zamavńającego, ti. Urząd Cminy w Mochowie, a9 - 214

Mochowo 20, pok. nr ].3 w terminie do dnia MtZ.ZOl,ar., godz. 15:00.

2. ZanawiĄący moze podjąć decyz|ę w sprawie uniewazrrienia postępowania o udzielenie zamówienia tlez

podania ptzyczyny.
3. Za termin ńożeńa oferty przyimuie się datę i godzinę wpłpvu oferty do Zamawtającego,

4. Zamawiaiący nie przewiduie publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatrości
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonarrie

przedmiotu za mówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą- z dokładnością do dwóch miejsc po przec,inku

oraz słownie.
3. Cena powinna zayńerać wszelkie koszty zvńązane z wykonarriem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie tozlhczeńa pomiędzy Zanawającylrr a Wykonawcą odbl.wać się będąw źotych polskich.

5.CenapodanapTZeZWykonawcęzaŚwiadczonądostawę/@jestobowiązująca
przezcały okres wazności umowy inie będże podlegała wa7oryzaĄiw okresie jej trwania. Zamawiający

wybierze ofertę odpowiadającąwszystkim postawionym przez niego w).mogom/ o nainizszel'cenie 1ub

najkorzystniejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Podstawa płatności: Rozliczerrie następować będzie za iJ:ość rzecz,ywścte dostarczonego oleju

opałowego każdorazowo po dostawie w terminie 14 drri od dnia ńożeńa faktury, Włntość dostawy

obliczona będzie jako iloczyn ilości o1eju wg licznika dystrybucyjnego oraz ceny za 1 litr oleju. Cena
jednostkowa obliLczana będzie każdorazowo jako iloczyn ceny hurtowej netto producenta na dzień
złożeńaprzezZamawiającego zgłoszeńa o za.patrzebowaniu pomrrożoneiprzez zgadny z formulłrrzem

cenołvym i umową współczynnik narzutu. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić: koszty
zakllpu, dystrybuc.id traxsportu oleju, koszty badań Ę. wszelkie koszty pośredrrie, narzaty oraz
podatki. Dostawca zobowięany jest do określenie jednostkowej ceny ofertowej a następnie ceny

jednostkowej sprzedaży w stałym powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowa7ląprzez producenta,

którego jest dystrybutolem, za pom,ocą współczynnika narzu_tu. Do cen netto doliczony będzie podatek

VAT w wysokości obliczonej wg stawek obowiązujących łr, dniu sprzedaży, zgodnie z przepisami

o podatku od towarów i usług.
7. Indeksacja cen dokonywana będzie automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na strclnie

internetowej producenta paliw podanejprzezWykonawcę w Formularzu cenowym oferty.

8. Zanawtający nie przew-idul'e udżelańa za7tczek na poczet wykonania zamów-ienia.

9. Należrość płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania (kazdorazowej dostawie oleju), dfuił*
przelewem na konto Wykonawcy,

w ciąlu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym

ZałącznkNr 2 do zapytania.

X. Opis kryteriów wyboru ofeĘ, wta]zzpodaniem ztlraczettiaĘch kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawitający wybiera najkorzystniejsząoIertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu,
2. Wybór nal'korzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryterlów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100



4.

5.

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Pułkty ptzyzrranew poszczególnychkryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
5. Zamav,łtający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta lzyskńanajwiększąliczbę punktów.

XI. Infonrracie o fornralnościacłr
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wlmiku postępowania.
2. Zanawiający zawrze umowę z wybran7ltt Wykonawcą po przekazanla zawiadonrienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późntejniż w terminie związańaofertą.
*r

i
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Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia ulno]Ą/y/ Z,amawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzysLnlejsząspośród ńożonycłt ofert, bez przeprowadzania ich ponownei
oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysŁogoją łVykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zanlówień publicznych ti. odwołanie, skarga. Jeżeli Wykonawcą którego
oferta zostŃa wybrana uchyli się od zawatcia umo$.y, Zanawiaiący wybierze kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród ńożonyń ofert,bezprzeprowadzanlaich ponołvnej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawne1' określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych Ę. odwołanie, skarga.

ZŃacznl}j:-
1. Formularz ofertowy
2. Projektumowy
3.

ZATWIERDZIŁ:


