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Zapytanie ofertowe
postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzieloria zamówień publiczrrydr o wartości

nieprzekraczającej wyrłżonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiająry: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. SierpeckaZ,O9 -214 Mochowo
tel.24276 33 33, faks 242763333wew.22I

zaprasza do ńoŻenia ofert cenowych na
dostawę oleiu opałowego do celów grzewczychna potrzeby Szkoły Podstawowei

im. Adama MickiewiczawBożevńe w roku 2018

II. Opis przedmiofu zamówienia
1-. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 30.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole

Podstawowej im. Adama MickiewiczawBożewie o parametrachnie gorszych ńżńżej w;rmienione:
a. gatunek oleju - lekki,
b. temperafura zapłonu: ńenŁszańż560 C,
c. zawartość siarki: nie więcej ńż0,1,o/om/rn,
d. wartość opałowa: nie ńższa ńż 42,6 WII /kg,
e. zawartość wody; nie większa nź2O0mg/kg,
f. temperafura płynięcia: nie vlyższańż -20 0 C.

Rozliczenie dostawy odbędzie się w oparciu o ilość rzeczywistą dostarczonego oĘu (wedfug wskazania
przepĘwomierza). Wykonawca zobowiązany jest zaperłmić transport oleju opałowego środkami transportu
do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalżowany przeptywomierz z drukarką,
pompą ssąco- ttoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w mĘsce wskazane przez Zarnawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dolączyć cerĘfikat/świadectwo jakości
dostarczonego oleju opałowego. W razie wąĘliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego,
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo pobrania próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do
wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
w)Ąnaganymi parametrami, a dostarczon;rm olejem i świadectwem jego jakości" koszĘ badania jakości oleju
ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia szkody w instalaĄi grzewczej Zamawialącego wynikłej
i udowodnionej z wny ńej jakości oleju, Wykonawca pokryje równiez koszt naprawy. W przypadku
stwierdzenia ptzez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do
jego bezpłatrrej wymiany w i]ościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 3 dni od
zawiadomienia, pod rygorem nie uiszczenia zapŁaty za zamawianą partię.
Zal:rtawiane ilości mog4 ulec zmianie w stosunku do wielkości całego zamówienia w zależności od
panujacych warunków atmosferycznych. W zwią7,ku ze zmianą ilości oleju w stosunku do wskazanejwyżej
ilości orientacylnej, Wykonawry nie będą przysługwaĘ żadne roszczeńa odszkodowawcze,
2. Termin realizaĄi: od dńa 01 sĘcznia do 31 grudnia 2018 roku
3. Wzór umowy stanowi zŃącznknr 2 do niniejszego zapytańa ofertowego.
4. Wykonawca zvńą2,any jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związaŃa ofertą rozpoczyna się wraz z upŁywern terminy składania ofert.

6. Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 sĘczńa 2004 roku
Prawo zanówieńpublicznych (Dz.U.z2017T.,poz. 1579),zwanądalej ,,17stawą". Szacunkowawartość
przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art.4 pkt. B ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1,. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do rłykonywania określonej dzińalności, tj. musi prowadzić

zarejestrowaną dzińalność gospodarczą odpowiadaj4c4przedmiotowi zamówienia - koncesja na obrót
paliwami.



IV. DokumenĘ jakie Wykonawca powinien zńączyć do oferty:
1. 7amawiaj4cy wynnagą abykażda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) w;rpeŁriony i podpisany przezWykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego,

2) koncesje na obrót paliwami,
3) aktualne świadectwo jakości dla oferowanego produkfu (wystawione nie wcześniej nż 3 miesiące

przed terminem składania ofert).

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekaz5rwania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wniosĘ zawiadomieńa oraz informacje ZarnawiĄacy i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub droga elektroniczną.
Zamawiaj4cv podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadaw ane droga telefoniczną.

2. Wykonawca, który uzrLa za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘcząrych postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniern do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Trcść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, któr;rm przekazń
zaproszeńe do składania ofert, bez ujawniańa źródła zapytańa oTaz na stronie internetowej
Zamawiaj}cego. Pytania należy kierować do dnia 24.11.2017 r.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania w jest Ewa Kopycńska - pracownik Urzędu Gminy w Mochowie, te|.24 276 3116.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia

zamówienia w godzinachptacy, tj.: poniedziałeĘ środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej
1. Ofertę należy złożyć w ńeprzĄrzystej i zamkniętej kopercie unieszczaj4c na niej rrazwę i adres

zamawiaj4cego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Dostawa oleju
opałowego do celów grzewczych na potrzeby SzkĄ Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bozewie
w roku ż0l,B" ńe otwierać przed dniem 29.11,.2017 r., godz.1,4:0a.

r, przesłać iaksem na

4. Ofertę należy sporządzić czytelńe, w jezyku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zŃączńki do
niniejsze go za p r oszeńa.

5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupeŁrień z wyjatkiem Ęch, które wynikaja z instrukcji r,vydanych
przez Zamawiającego lub które są konieczne do korekty błędów popebrionych przez Wykonawcę.
W Ę/m przypadkl dokonane korekty rrLusząbyć parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
rłystępowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryglnafu lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryg;nńern przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czym w przypadku Wykonawców wspólrrie ubiegajacych się o udzielenie
zamówienia oTaz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyboremWykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczariu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że ńe
moga być udostępniane irLnym uczestlrikom postępowania, ml7sząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozrrmieniu art. 11, ustawTz z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczariu nieuczciwej konkurencji (Dz.U . z 2003 r. Nr 153, poz. t503 ze zm.)" .

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferĘ lub przedłożone przed podpisaniem umołrry/ w tym
również przedstawione w formie orygjnńów, nie podlegajązwrotowiprzezZamawiającego.

9. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.



10. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofeń. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

11. Złożona oferta ma obejmować całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenoM/ą należy zŁożyć w siedzibie Zarnawiajacego, g. Urząd Gminy w Mochowie, 09 - 21,4

Mochowo, ul. Sierpecka Z,pok. nr ].3 w terminie do dnia 29.11,.2017 r., godz,1,4:00.

2. Zamawiający rnoże podjać decyzje w sprawie rrniewaznienia postępowania o udzielenie zamówieńabez
podania przyczyny.

3. Za termin zŁożeńa oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferĘ do Zarnawiającego.

4. Zarrra:v/tajac} nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1,. Na załączon},rn formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia.
2. Wartość ceno-wą należy podać w złoĘch polskich łfoą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.

3. Cena powinnazawierać wszelkie koszty zwią2ane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4. Wszelkie rozltczeńa pomiędzy Zarnawiajacym a Wykonawcą odby,wać się będą w złotych polskich.
5.CenapodanaptzezWykonaurcęzaŚwiadczonądostawę/@jestobowiązĄaca

przez cĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzaĄi w okresie jej trwania. Zamawiajacy
wybietze ofertę odpowiadajaca wszystkim postawionym przez ńego wymogom/ o najnższej cenie lub
najkorzystrriejszymbilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Podstawa płatności: Rozliczenie następować będzie za 1lość tzecz5rwiście dostarczonego oleju
opałowego każdorazowo po dostawie w terminie 14 dni od dnia ńożeńa faktury. Wartość dostawy
obliczona będzie jako iloczlm ilości oleju wg licznika dysĘbucyjnego oraz cerry za 1 litr oleju. Cena
jednostkowa obhczana będzie każdorazowo jako iloczyn ceny hurtowej netto producenta na dzień
złożeńaprzezZamawiajacego zg}oszeńa o zapotrzebowaniu pomnożonej przez zgodny z formularzem
cenow)Ąn i umową współczynnik narzutu. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić: koszty
zakupu, dystrybucji, transportu oIeju, koszty badań iĘ. wszeikie koszĘ pośrednie, natztlĘ oraz
podatki. Dostawca zobowiązarty jest do określenie jednostkowej ceny ofertowej a następnie ceny
jednostkowej sprzedłży w stałym powiązaniu z cerLą hrrrtową oleju oferowaną pTzez producenta,
którego jest dysĘbutorem, zapomocą współcąmnikanarzutu. Do cen netto doliczony będzie podatek
VAT w wysokości obliczonej wg stawek ńowiązujacych w dniu sprzedaży, zgodŃe z przepisami
o podatku od towarów i usług.

7. krdeksacja cen dokony,wanabędzie autornaĘcznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie
intemetowej producenta paliw podanejptzez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty.

B. Zarnasitajacy ńe przewiduje udzielańa zaliczek na poczet iłrykonania zamówienia.
9.Naleznośćpłakrabędziepozakończeniurea1żaĄizadańa(każdorazowejdostawieoĘu),ffi

Ff€tekołan"€ge gdbieru, pĘ ii przelewem na konto Wykonawcy,
w ciągu 14 dni od daty otrzl. nania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Szczegołowe zasady wypłaĘ wyragrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym
Zńączł,tkNr 2 do zapytatia.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ,wrazz podaniem ztl.aczetlria Ęch kryteriów i sposobu oceny ofeń
1. ZarnavńĄacy vnrybiera najkorzystrriejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegajacych odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100



3. W kazdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznlarrew poszczególrrych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.

5. Zamawiaj4cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą llczbę punktów.

XI. Informacje o fornralnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze1 oferĘ, ZamawiĄacy zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zarnawiaj4cy zawIze ulnowę z wbranym Wykonawcą po przekazemiu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późńejnż w terminie zwtązańa ofertą.

1) akttłahr} edpis z w4aśeiłvege reiestru łr+b z eentrakĘ ervidenq'i i kferrna9i e działaheśei
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4. fezeli Wykonawca, którego ofeńa zostŃa wybrana uchyli się od zawarcia ulnoł\ryl ZamawiĄący
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród zŁożónyc}":. ofert, bez przeprowadzania ich ponovrnej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysfuguja Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zarnówień publicznych tj. odwołanie, skarga. }eżeli Wykonawcą którego
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia ulnowy/ Zarnawiaj4cy wybietze kolejną ofertę
najkorzystrriejszą spośród złożonych ofert,bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Do prowadzone9o postępowania nie przysfug"ją Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zarnóvńeńpublicznych tj. odwołanie, skarga.

Zńączńkj:.
1. Formularz ofertowy
ż. Projekt umowy
3.

ZATWIERDZIŁ:

Wó GM lNY
Tomaszewski


