Ciepielów, dnia 13.07.2009 r.
R.R.I.I. 342/1/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i
Pb 98 w okresie 01 sierpień 2009 rok - 31 lipiec 2011 rok”

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 napędowego oraz benzyny
bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie 01 sierpień 2009 rok - 31 lipiec 2011 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest olej napędowy w ilości średnio miesięcznej 2 500 litrów, etylina bezołowiowa Pb 95 około 300
litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około 100 litrów miesięcznie do następujących pojazdów: Autosan H9/21.41S nr rejestracyjny WLI H077 - olej napędowy - Jelcz 005 nr rejestracyjny WLI T298 olej napędowy - Jelcz 005 nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy - Jelcz 005 nr rejestracyjny WLI
J486 - olej napędowy - TATRA 815 nr rejestracyjny WLI R004 - olej napędowy - DAF FA 1100 nr
rejestracyjny WLI R372 - olej napędowy - Lublin III nr rejestracyjny WLI A897- olej napędowy - Ciągnik
MTZ-82 nr rejestracyjny WLI X202 - olej napędowy - Agregat prądotwórczy SB 290TDAV04 - olej
napędowy - Motopompy poŜarnicze - etylina Pb 95 - Pilarka spalinowa STIHL - etylina Pb 98 Kosiarka spalinowa - etylina Pb 98 - Motopompa NIAGARA - etylina Pb 98 - Pompa szlamowa etylina Pb 95 - Wykaszarka - etylina Pb 95 Istotnym dla zamawiającego jest zapewnienie moŜliwości
ciągłego tankowania paliwa przez w/w pojazdy w okresie od 01 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011
roku. Ilości paliwa wyszczególnione wyŜej mogą ulec wahaniom w poszczególnych miesiącach z
uwagi na specyfikę świadczonych usług..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące kryteria: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 2. ZłoŜą
wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia spełnienia
warunków , o których mowa w pkt V ppkt 1 SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać
następujące dokumenty: - wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) - oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) - aktualny wpis do działalności
gospodarczej albo wypis z rejestru handlowego - minimum 2 lata działalności (kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem) - zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne wydane przez odpowiedni oddział ZUS - zaświadczenie o nie
zaleganiu z zobowiązaniami z tytułu podatków - wydane przez Urząd Skarbowy odpowiedni dla
siedziby podmiotu - parafowany wzór umowy (załącznik nr 3).

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

•
•

1 - Cena - 0.80
2 - Odległość od siedziby Urzędu Gminy w Ciepielowie - 0.20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ciepielow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 18.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów, pok. nr 18.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 21.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w
Ciepielowie, ul. Czachowskiego1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

Andrzej Hyc
Zastępca Wójta Gminy

