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 /
..................................................................

