Ciepielów, dnia 12.12. 2012

RRGK i OŚ.271.O-3.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -dostawy
Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. -31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Numer ogłoszenia: 505240 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj.
mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na okres
1.01.2013 r. -31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37
-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego
na okres 1.01.2013 r. -31.12.2013 r. w ilości 17 500 litrów do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferenci nie składają wadium

III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oferenci złożą oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oferenci złożą oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oferenci złożą oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oferenci złożą oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oferenci złożą oświadczenie, zał. nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•

III.4.2) 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.4.18) Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.12.2012 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy
w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Ciepielowie , reprezentowany przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka
z siedzibą: ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
2) Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
„ Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 3) Opis przedmiotu
zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest
„Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. -31.12.2013 r. do Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w
Ciepielowie”,
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
6) Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia:
1.01.2013 –31.12. 2013
8) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 i nie
podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień
publicznych” ( Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). Ocenie będą podlegać jedynie
oświadczenia oferenta, które załączone są do niniejszej specyfikacji i dokumenty wymagane przez
specyfikację. Zastosowana zostanie metoda 0-1
9) Oferenci złożą łącznie z Formularzem oferty (załącznik nr 1 kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem następujących dokumentów: -zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (lub równoważne) -oświadczenie wymienione w pkt 8 (zał. nr 2) –
Wzór umowy podpisany dla potwierdzenia jej warunków (zał. 3)
10) Oferenci mogą wysyłać pisemne zapytania oraz przekazywać oświadczenia i dokumenty, w
związku z niniejszym przetargiem na adres
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, do dnia 28 grudnia
2012 r. do godz. 9,00.
11) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Andrzej Hyc – Kierownik RRGK i OŚ w Urzędzie Gminy Ciepielów, tel. 37-88-047 w. 36,
12) Wadium – Oferenci nie składają wadium
13) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, nie dłużej jednak jak 30 dni
14) Koperta z ofertą cenową powinna być oznaczona napisem ”Oferta na dostawę oleju opałowego
na okres 1.01.2013 r. -31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie,
ul. Plac Zwycięstwa 37 –kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie”
15) Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. Nr 1, do godz. 9,00, do dnia 28 grudnia 2012r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2012 r. , godz. 9.15, w sali nr 26 Urzędu Gminy
w Ciepielowie
16) Ceną oferty będzie obliczony iloczyn ilości litrów i ceny 1 litra
oleju opałowego z uwzględnieniem obowiązującego podatku do towarów i usług VAT
17) Walutą jaką będzie stosował Zamawiający i Wykonawca przy rozliczeniach będzie ZŁ PLN.
18) Przy wyborze oferty podstawowym kryterium jest cena – 100 %. W związku z tym wygrywa
oferta najtańsza, poprawnie uzupełniona, zawierająca komplet wymaganych dokumentów
i zaświadczeń.
19) Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wybrany oferent nie
będzie dopełniał żadnych innych formalności.
20) Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21) Wzór umowy w załączeniu (zał. Nr 3). Oferent przedkładając swą ofertę podpisuje wzór umowy
oświadczając jednocześnie, że zapoznał się z wzorem umowy, akceptuje i przyjmuje warunki
w niej zawarte.
22) Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
zgodnie z działem VI Prawa Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
Artur Szewczyk

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba oferenta:
....................................................................................................................................................... ............
...........................................................................................................................................
Zamawiający: Gmina Ciepielów, reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pokój nr 3, tel. 37-88-079
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 12.12.2012 r. roku:
I. Oferujemy wykonanie „Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. 31.12.2013 r. do
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie” za cenę :
Netto zł: ...................................... słownie zł: .................................................................
VAT ............................. zł
Brutto zł: ....................................... słownie
zł: ................................................................... ........................... ......................................................
...........................................................,
Cena 1 l oleju opałowego brutto ................ zł
II. Załącznikami do naszej oferty są:
1..................................................................................................................................
2..................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
5..................................................................................................................................
Podpis oferenta / upoważniony przedstawiciel
oferenta /
...............................................................

Zał. nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 i
oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa i siedziba oferenta :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I. Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia lub czynności do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 113, Z 2010 r. poz. 759 z póź. zm. ).

Podpis oferenta:
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /
..................................................................

Zał. nr 3

Umowa (projekt)
Zawarta w dniu ...... stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pomiędzy :
Wójtem Gminy – P. Arturem Szewczykiem
zwanym dalej Zamawiającym, a
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej Dostawcą w sprawie dostawy oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w
Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie w roku 2013 o
następującej treści:
§ 1.
W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego w dniu 28 grudnia 2012 roku, zamawiający zleca
dostawę oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37
-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, w terminie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku w ilości 17 500 l. Integralną część umowy stanowi oferta Dostawcy i warunki określone w
SIWZ.
§ 2.
1.Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
zapotrzebowania przez zamawiającego Dostawca zobowiązany jest wraz z towarem dostarczyć
dokument określający jego ilość, oraz atest.
§ 3.
Strony ustaliły cenę 1 l oleju opałowego wraz z transportem i podatkiem VAT na kwotę:
-brutto -......... zł ( słownie złotych: ....................................................................................... )
§4.
Cena oferty stanowi cenę umowną nie podlegającą waloryzacji.
2. Jedynie w przypadku zmiany ceny opału i paliwa niezależnych od Dostawcy dopuszcza się
możliwość zmiany ceny. Zmiana ceny nie może być wyższa niż wskaźnik wzrostu cen paliwa i opału.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą partię opału w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury
VAT.
§ 6.
Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie: najpóźniej 14 dni
przed odbiorem kolejnej dostawy.
§ 7.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Ewentualne spory poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w
Lipsku.
§ 9.
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
Dostawca:
...................................................

Zamawiający:
........ ...........................................

