Kcynia, dnia 01 grudnia 2015 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka
z o.o. w Kcyni”
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej: pzp; Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) określonego w art. 4 pkt.8 pzp
1. Opis przygotowania oferty:
1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kcyni Spółka z o.o.”
1.3. Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
1.4. Oprócz ceny Wykonawca winien określić w ofercie stały, kwotowy upust, odliczany
każdorazowo od ceny hurtowej obowiązującej u Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia
jednostkowego przez Zamawiającego.
1.5. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
1.6. Oferta winna obejmować całość zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów
eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.”
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ilości szacunkowej 10 tyś. litrów w okresie
trwania umowy, oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia
2016 r.
2) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo w oparciu
o zamówienie jednostkowe Zamawiającego, określające ilość oleju napędowego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie 2 dni
roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.
Każdorazowa dostawa oleju napędowego będzie dokonywana wg. cen hurtowych „ORLEN”
w dniu dokonania zakupu, z zastosowaniem, wskazanego w ofercie Wykonawcy, stałego
upustu.
Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie
prawo do zmiany ilości zakupionego paliwa (ilość
3) większa bądź mniejsza od zadeklarowanej o 20%), według własnych potrzeb.
4) Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość paliwa, według obowiązujących norm, tj.:
a) winien oferować olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku
i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15oC
wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC
do -25oC (w zależności od odmiany);
b) paliwo oferowane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w Polskich
Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie,
w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C04005, EN ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących.
1)

5)

6)

Dostawa oleju napędowego następować będzie środkami transportu do tego
przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.
Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji
zamówienia, a w szczególności:
a) cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w pkt. 6 zaproszenia,
b) koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,
c) koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,

4. Wykonawca składając ofertę przedstawia następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (zawierający w szczególności: cenę jednostkową za litr
[netto + VAT (stawka procentowa i kwota) = brutto] – cyfrą i słownie oraz stały, kwotowy
upust od ceny z dnia zamówienia – cyfrą i słownie),
2) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy, aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na dystrybucję i sprzedaż paliw,
wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),
3) kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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,
4) Zaparafowany projekt umowy.
5. Kryteria oceny ofert:
1) Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
a) cena brutto 1 litra oleju napędowego – waga kryterium: 50%,
b) upust od ceny oleju napędowego – waga kryterium: 50%.
2) Sposób obliczenia punktów, które można uzyskać w danym kryterium oceny ofert:

a) cena
cena najniższa
cena oferty badanej

x 100 pkt x 0,50

kwota upustu z oferty badanej
najwyższa kwota upustu

x 100 pkt x 0,50

b) upust

3)
4)
5)

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów oceny
ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwięcej punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższymi upustami.

6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r. do godziny 1100 w zaklejonej
kopercie, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
składającemu propozycję bez otwierania.
3) Składający ofertę może wprowadzić do niej zmiany lub wycofać ją przed upływem terminu
do składania ofert.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 22 grudnia 2015 r. o godzinie 1130 w
siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa Zarządu.
8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Kierownik działu administracyjnego – Królczyk Anna (sekretariat), tel. 52/589-37-57
9. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany
Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego.
Umowa zawierać będzie wszystkie warunki złożonej oferty.

