Kowalewo Pom. 14.02.2019r.

Zaproszenie do składania ofert
dla dostaw nieprzekraczających równowartości kwoty 30 000 euro
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Tel/fax 056 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 19 000 litrów
i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu
silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem
napędowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.
Warunki zakupu paliw:
1. tankowanie paliwa do zbiorników pojazdów samochodowych na stacji paliw
2. tankowanie paliwa do pojemników dostarczanych przez zamawiającego ( paliwo do
kosiarek, zagęszczarek i piły spalinowej)
3. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy oraz wytyczne rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych.
4. Miejscem realizacji umowy będzie stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana na terenie
miasta Kowalewo Pom. lub w odległości do 5 km od granic miasta.
5. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów w dni powszednie, niedziele i święta.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować każdorazowe pobranie paliwa poprzez
rejestrowanie następujących danych:
– data pobrania
– ilość, cenę i rodzaj paliwa
– numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu silnikowego dla którego pobrane zostało
paliwo
– czytelny podpis pobierającego lub w oparciu o wydane przez Wykonawcę karty paliwowe
7. Jeżeli wykonawca zaproponuje realizację zamówienia przy użyciu kart paliwowych, za
wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu i sprzętu silnikowego jak i
również w przypadku kiedy zajdzie konieczność wymiany karty z przyczyn dotyczących
zamawiającego ,wykonawca nie pobiera żadnych opłat. Koszty związane z obsługą kart
paliwowych w okresie realizacji zamówienia ponosi wykonawca.
8. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów, nazw sprzętu silnikowego oraz
dane kierowców uprawnionych do tankowania paliwa zamawiający przekaże
wykonawcy, który wygra postępowanie.
Termin wykonania zamówienia : umowa zostanie zawarta do dnia 29-02-2020 r.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
– posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia

Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego
pełnomocnictwa
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez wykonawcę lub osoby
upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz ofertowy- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
b) formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 2
c) odpis lub kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
W formularzu cenowym wykonawca ma możliwość wyboru zaproponowania upustu od ceny
jednostkowej paliwa bądź upustu od wartości zakupu.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia 26-02-2019 r. do godz. 13 .
Koperta winna być oznaczona „Oferta na paliwa ” Nie otwierać do dnia 26-02-2019 r. do godz.
13.15
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-02-2019 r. o godz. 13.15 w dziale organizacyjnym.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wybór oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów lub
stacja paliw paliw znajdować się będzie w odległości powyżej 5 km od granic miasta Kowalewo
Pom.
Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena.
Warunki umowy:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3. Przy zawarciu
umowy zmianie może ulec § 4 w przypadku, kiedy wykonawca zaproponuje upust od ceny
jednostkowej paliwa.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do zawarcia
umowy w terminie określonym przez zamawiającego.
W przypadku, gdy okaże się że wykonawca, którego oferta została wybrana , przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na przedstawionych warunkach,
zamawiający wybierze tę spośród pozostałych, która była druga w kolejności pod względem ceny.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik działu organizacyjnego -Danuta
Lewandowska tel. 56 684-15-17.
O wyborze oferty wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
D.L.
PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
e-mail
CENA BRUTTO*
Cyfrowo i słownie

Termin realizacji zamówienia
Warunki płatności

Zakup oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej 95
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo Pom.
…………………………………………….
…………………………………………….
….................................................................
….................................................................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
….................................................................
Do dnia 29 02.2020 r.
Przelew w terminie 21 dni

Umiejscowienie stacji paliwadres
* - cena brutto – należy wpisać ogółem wartość z formularza cenowego.

Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy, odpowiednio:
– olej napędowy : PN-EN 590: 2013-12
– benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228:2013-04
oraz wytyczne rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy
świadectwo kontroli jakości zakupionego paliwa.
Oświadczamy, że w okresie zimowym na stacji paliw oferujemy olej napędowy „o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych”.

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis wykonawcy

załącznik nr 2
…..........................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

F O R M U LAR Z C E N O WY
Olej napędowy:
1. Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy na danej
stacji paliw w dniu 19.02.2019r.

….......................……….. zł

2. Proponowany upust od ceny brutto za 1 litr

…........…% tj ............... zł

3. cena jednostkowa brutto za 1 litr

….......................……….. zł

z uwzględnieniem upustu / bez upustu*
4. wartość brutto zakupu ON ( 19000 litrów x poz. 3 )

…………………………. zł

5. proponowany upust od wartości brutto zakupu ON

…………% tj …………. zł

6. wartość brutto zakupu ON z upustem ( poz. 4 – 5 )

…………………………. zł

Benzyna bezołowiowa Pb95:
1. cena jednostkowa brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb95 obowiązująca u wykonawcy
na danej stacji paliw w dniu 19.02.2019r.

.........................…………. zł

2. proponowany upust od ceny brutto za 1 litr

….......…% tj ............…. zł

3. cena jednostkowa brutto z uwzględnieniem upustu

.…....................………… zł

z uwzględnieniem upustu / bez upustu*
4. wartość brutto zakupu benzyny ( 2000 litrów x poz. 3 )

…………………………. zł

5. proponowany upust od wartości brutto zakupu benzyny

…………% tj ………… zł

6. wartość brutto zakupu benzyny z upustem

…………………………. zł

Razem wartość brutto

……………………….. zł**

( poz. 4 lub 6 ON + poz. 4lub 6 benzyny)

* niepotrzebne skreślić

** wartość, którą należy wpisać w formularzu ofertowym
Oświadczamy, że proponowany upust jest stały i nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy.
Oferent, który proponuje upust od ceny jednostkowej wypełnia pkt 2 i nie wypełnia pkt 5 i 6.
Oferent, który proponuje upust od wartości zakupu wypełnia pkt 5 i 6, nie wypełnia pkt 2

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis wykonawcy

załącznik nr 3 – projekt umowy

U M O W A NR …............
zawarta w dniu …................. 2019 roku
pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
ul. Brodnicka 1 , KRS nr 0000133837, kapitał zakładowy 2 026 231,20 PLN
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Barbarę Stosio - Prezesa
a …...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
§1
1. Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązuje się do stałej
sprzedaży Zamawiającemu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, które odpowiadają
Polskim Normom oraz wytycznym rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
2. W okresie zimowym Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu sprzedaż oleju napędowego
„ o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”.
§2
1. Wykonawca do tankowania pojazdów wyznacza stację paliw usytuowaną w …...........
2. Ilość kupowanych paliw uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Ilości zawarte w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec
zmniejszeniu bądź zwiększeniu bez konsekwencji finansowych i prawnych dla
Zamawiającego.
§3
Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ilości paliw określonej przez Kupującego.
2. Sukcesywny zakup paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów na stacji paliw
i tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego ( paliwo do kosiarek,
zagęszczarek i piły spalinowej)
4. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z dwutygodniowym okresem
rozliczeniowym.
5. Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mogą
mieć charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Dowód wydania zawiera
następujące dane: numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja, numer rejestracyjny
samochodu, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, data i godzina transakcji,
dokładny adres stacji paliw.
§4
1. Strony ustalają cenę za jeden litr oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w
wysokości brutto stanowiącej cenę paliw obowiązującą na danej stacji paliw w momencie
tankowania pojazdu .

2. Za każdy zakup Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z ceny jednostkowej
brutto obowiązującej na danej stacji paliw w momencie realizacji zakupu pomnożonej przez
zakupioną ilość.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu w wysokości ….. liczonego od wartości
brutto zakupu.
4. Upust stosowany przez Wykonawcę jest stały i nie ulega zmianie w trakcie trwania
umowy.

§5
1. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwo będzie następowało na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego, przy czym przyjmuje się okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do 15-go
oraz od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Do faktury Wykonawca załączy każdorazowo zestawienie transakcji dokonanych przez
Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
§6
1. Zapłata za zakupiony towar następować będzie na podstawie wystawionych faktur,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 od dnia wystawienia faktury.
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§7
Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.
§8
1. Zamawiający ma prawo do pobierania próbek dostarczanego oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb95 oraz przeprowadzania badań jakościowych.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących
norm koszt badań jakościowych pokrywa Wykonawca.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Zamawiający składa pisemną reklamację zawierającą
uzasadnienie reklamacji i żądanie Zamawiającego, odnośnie naprawienia poniesionej przez
Zamawiającego szkody.
§9
Umowę zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia 28-02-2019 r.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 11
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy , z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowej jakości paliw.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

