Godziszewo, dnia 28.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego
ul. Gdańska 7, 83-209 Godziszewo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju
napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2016r
w szacunkowej ilości 15 000 l.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001
i posiadać następujące minimalne parametry:
a) gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)
b) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
c) zawartość siarki max.0,1%

d) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
e) zawartość wody max. 200mg/kg

2) Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie do 31 grudnia 2016r.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw
w stosunku do zapotrzebowania uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego
wynikających z warunków pogodowych
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej
ilości zapotrzebowania.
5) Sposób realizacji dostaw

a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez
okres trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym,
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

c) Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących
potrzeb, składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty
wymaganej dostawy oleju.
d) Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie
dokonywał sekretarz szkoły.

e) Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie,
elektroniczną.

faxem lub drogą

f) Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego
o przygotowaniu towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
dostawy.

6). Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian
na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.:
a) podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego
paliw i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP,
b) wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.

7). Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej
w dniu tankowania.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,
w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać
wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty .
Oferta powinna być:

1. opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
2. posiadać datę sporządzenia,

3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony internetowej
w której oferent zaopatruje się w paliwo
4. podpisana czytelnie przez oferenta

5. zawierać kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.
6. zawierać załączniki nr 1, 3 , 4 .

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Zespół Szkół Publicznych im. ks. F. Sawickiego, ul. Gdańska 7, 83-209
Godziszewo do 7.10.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.02.2015 r. o godz.
12:15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie
internetowej www.zspgodziszewo.pl oraz na stronie BIP szkoły
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zspgodziszewo.pl oraz na stronie BIP
szkoły .

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który złoży ofertę z najniższą ceną i
którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego .

2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W „Formularzu ofertowym” należy podać cenę za 1 litr oleju opałowego w PLN
cyfrowo
i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto
+ podatek VAT

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny
z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 3.

przez

okres

obowiązywania

umowy,

3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju
opałowego na rynku polskim, niezależnie od Wykonawcy, strony dokonają indeksacji
ceny.
4. Ceny sprzedaży za l litr oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie
różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze
strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Panikowska, tel. 58 588 18 26, email:
biuro@godziszewo.one.pl
IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty
najkorzystniejszej .
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie z tytułu otrzymania niniejszego
zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie .

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór Umowy

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego , (oleju napędowego grzewczego; oleju
napędowego do celów grzewczych) w ilości ok. 15.000 litrów w 2016 roku dla potrzeb
ogrzewania Zespołu szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego Godziszewie
zgodnie z wymaganiami określonymi dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.
1.

Adres internetowy z cennikiem producenta lub dostawcy paliw,

u którego zaopatruje się Wykonawca …………………………………………………………
CENA OFERTOWA BRUTTO
za 1 litr oleju

.............................................................................................................zł
słownie ………………………………………………………………………..
............................................................................................................ zł

VAT

słownie ………………………………………………………………………
CENA OFERTOWA NETTO
za 1 litr oleju

.............................................................................................................zł
słownie……………………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym (w tym z wzorem umowy) i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
5. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
6. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA NR ..…/……
W dniu ………………………………… w Godziszewie pomiędzy:

Zespołem Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie
ul. Gdańska 7 83-209 Godziszewo
NIP 592 19 78 418
zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:
dyrektora Krystiana Latoszewskiego
a

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

zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez :

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

wspólnie dalej zwanych stronami, została zawarta Umowa o następującej treści:
§1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu
w trybie zapytania ofertowego.

……………………

postępowanie

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni
w Zespole Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie w sezonie
grzewczym 2016 od dnia …………………...…. do 31.12.2016r na każde zlecenie Zamawiającego
w terminie do 2 dni od dnia powiadomienia przez osobę upoważnioną po stronie
Zamawiającego o wielkości dostawy .
2. Planowana łączna ilość dostarczanego oleju wynosi 15 000 litrów.

3. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczające możliwość zwiększenia bądź
zmniejszenia ilości zakupionego paliwa uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego
wynikających z warunków pogodowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej
ilości zapotrzebowania.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie wielkości poszczególnych
dostaw jest: …………………………………………………………………………………………………………………....
§3

Cena jednostkowa wynosi …………………….. brutto za 1 litr.

§4

1. Zasada indeksacji ( zmiany cen)
1) Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen paliw u tego samego producenta
lub dostawcy, u którego zaopatruje się Wykonawca, obliczone na podstawie różnicy
w stosunku do ostatniej ceny dostawy.

2. Zasada automatycznego, bieżącego stosowania indeksacji cen .

1) Podstawą do indeksacji (zmiany cen) będą zmiany cen oleju na dany dzień umieszczone
na stronie internetowej producenta paliw, u którego zaopatruje się Wykonawca.
2). Ceny sprzedaży za l litr oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie
różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze
strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny.

3). Zmiana cen następuje automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na podanej
przez Wykonawcę stronie internetowej producenta paliw.
§5

Rozliczenie za świadczoną dostawę będzie następowało po każdej dostawie na podstawie
wystawionej faktury z potwierdzeniem dostawy wraz z dostarczonym certyfikatem jakości
w ciągu 21 dni od ich złożenia.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:

§6

1. oferta Wykonawcy
2. zapytanie ofertowe

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§8

W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
rzeczowo właściwe.
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy jeden dla Zamawiającego.
Zamawiający

…………………………………………………….

Wykonawca

………………………………………………..

Załącznik nr 3

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego Nr 1/2016 na sukcesywna dostawę oleju opałowego lekkiego, (oleju
napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w ilości ok. 15.000 litrów
w 2016 roku dla potrzeb ogrzewania Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego
w Godziszewie, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

……………………………
miejscowość, data

.…………………………….
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Oświadczenie
dotyczące jakości oferowanego paliwa
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Zespół Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie, w trybie zapytania
ofertowego Nr 1/2016, na sukcesywna dostawę oleju opałowego lekkiego , (oleju napędowego
grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2016r, w ilości ok. 15.000 litrów,
oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.

…………………………….……
miejscowość, data

……………………………………
podpis Wykonawcy

