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ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w
rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie
podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4
pkt. 8 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ).
Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 000541345,
NIP 668-12-24-079. tel: 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,fax: 63 288 59 40
www.kaweczyn.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa dla potrzeb Urzedu Gminy w Kawęczynie w 2012
roku według poniższego zamówienia:
L.p.

Asortment

Ilość

1.

Benzyna bezołowiowa Pb 95

3.000 1

2.

Olej napędowy

5.700 l

Zakup paliw będzie następował na wskazanej przez Wykonawcę stacji paliw zlokalizowanej
najbliżej siedziby Zamawiającego, jednak odległość wskazanej stacji paliw od siedziby
Zamawiającego nie będzie większa niż 10 km. Odległość tą należy liczyć po najkrótszym ciągu
komunikacyjnym o nawierzchni bitumicznej. Dostawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny
ofertowej w sposób następujący:
Cenę ofertową na sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego należy wyliczyć
według następującego wzoru:
CP = CDP – UW%
gdzie:
CDP –cena detaliczna brutto benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego obowiązująca w dniu
12 stycznia 2012r. na wskazanej w ofercie stacji paliw. W trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca nie będzie mógł zmienić wskazanej w ofercie stacji paliw
UW% - upust wykonawcy od ceny detalicznej brutto wyrażony w %

3. Oferta powinna zawierać:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej ,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, (kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z
oryginałem i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela)
- ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
- oświadczenie , że oferowane przez Wykonawcę paliwo posiada parametry zgodne z Polską
Norma PN-C-96024:2001 - Załącznik nr 1
- oświadczenie - Załącznik nr 2
4. Termin realizacji zamówienia :
od momentu podpisania umowy cywilnoprawnej do 31.12.2012 r.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do
porozumiewania się z Wykonawcami jest Jan Tomczyk tel: 63 288 59 23. pokój nr 13.
6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę cenową prosimy złożyć wg załączonego wzoru Formularz ofertowy w zamkniętej
kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w
Kawęczynie w 2012r.”.
na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie - 62 -704 Kawęczyn 48 sekretariat (pokój nr 1) w
nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2012 r. do godz. 14:00.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w
Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone
jednoznacznie.
Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa. Umowa ta będzie
zawierała m.in. zapisy o treści:
• Wykonawca będzie realizował umowę w sposób następujący:
⇒ Tankowanie paliwa do pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie na wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie stacji paliw w godzinach jej otwarcia.
⇒ Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji sprzedanego paliwa ( ilości
paliwa i numery rejestracyjne lub marka typ pojazdu). Ewidencja taka winna być
załączona każdorazowo do wystawionej faktury.
⇒ Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zakupione paliwo wg zasady dla
zakupionego oleju napędowego i benzyny cenę detaliczną obowiązującą na stacji w dniu
zakupu ( cena dnia) pomniejszoną o upust w wysokości ...% pomnożone przez ilość
zatankowanego paliwa
⇒ Za zakupione paliwo Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 21 dni od dostarczenia
faktury do siedzib Zamawiającego. Dopuszcza się cotygodniowe fakturowanie
zakupionego paliwa.
⇒ Każdorazowo do faktury dostarczone będzie oświadczenie dostawcy o obowiązującej w
dniu tankowania cenie dnia na zakupione paliwo
⇒ Określony przez Wykonawcę upust wymieniony w ofercie obowiązywać będzie na okres
realizacji zamówienia
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

………………………….
Pieczątka oferenta

…………………………….
miejscowość dnia

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za ceny jak poniżej

Cena detaliczna
brutto za litr w
Lp Asortyment

j.m Ilość

dn.12.01.2012
(w złotych)

Upust
Wykonawcy
(w % )

Cena brutto

Wartość

za

brutto całego
zamówienia

1 litr po

X

po upuście

upuście

1.
Benzyna

l

3.000

l

5.700

x

Pb 95
2.

Olej
napędowy

Wartość brutto zamówienia dla pozycji 1 słownie................................................
................................................................................................................ zł
Wartość brutto zamówienia dla pozycji 2 słownie ..............................................
................................................................................................................ zł
Wartość brutto zamówienia dla pozycji 1+2 słownie
……..….......................................................................................................zł
Wskazana do tankowania stacja mieści się

/adres/……………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki do oferty
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
3) ..................................................................................................
4) ..................................................................................................
Podpisano
(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
____________________
Pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu odpowiednich parametrów
oferowanego paliwa
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
dostawę paliwa dla potrzeb Urzedu Gminy w Kawęczynie w 2012 r.

ja niżej podpisany,

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej
przeze

mnie

firmy

oświadczam,

że:

oferowane

przez

nas

paliwo

producenta……………………………………………......................................................................
posiada parametry przewidziane dla tego rodzaju paliw wg Polskiej Normy PN–C–96024:2001.

Data: ..................................
........................
Podpisano
(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ja niżej
podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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 zamówienia
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Data: ..................................
........................
Podpisano
(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

