
                                                                                                                     Prudnik, dnia 05.12.2014 r.

L.p. 23, nr DE2420.7.2014

                                                 

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na   

Zakup  paliwa  do  samochodów  służbowych  będących  w  dyspozycji  Zarządu  Budynków
Komunalnych w Prudniku na rok 2015    

Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywny zakup paliwa do samochodów :
1) benzyny bezołowiowej Pb. 95      kod CPV 09132100-4

2) oleju napędowego ON                   kod CPV 09134100-8

2. Przewidywane roczne zużycie paliwa do tankowania  samochodów służbowych wyniesie około :  

1)  PB 95 –    1 900  litrów

2)  ON –       13 700 litrów. 

3) Przewidywany roczny zakup paliwa do kanistra wyniesie około:    PB 95 – 800  litrów

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupionego paliwa. 
4. Oferowane paliwa muszą odpowiadać wymogom jakościowym Polskich Norm  benzyny bezołowiowej Pb. 95  i

oleju napędowego ON

5.  Dostawy  będą  realizowane  na  zasadach  doraźnych,  bezgotówkowych  tankowań  do  zbiorników  pojazdów,

karnistrów, w obrębie stacji dostawcy na terenie Prudnika

Termin realizacji: od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Rodzaj wynagrodzenia, płatność:

1. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT dwa razy w miesiącu (do dnia 15

i ostatniego dnia każdego miesiąca), termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem zaoferowanego w ofercie rabatu wyrażonego w procentach od
ceny sprzedaży 1 litra paliwa na dzień 04.12.2014 r. w godzinach od 13.00 do 13.15 i podanych ilości paliw

3.  Cena  paliw  płynnych  w  trakcie  realizacji  umowy  będzie  wyliczana  jako  aktualna  cena  sprzedaży  paliw
pomniejszona o zaoferowany rabat.

4. Wysokość rabatu będzie niezmienna przez czas realizacji umowy
5.   Cena  oferty  winna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania,  wynikające  z  warunków

zamówienia
6.   Cena  oferty  winna  zawierać  również  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  niedoszacowania  wszelkich  kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących

mieć wpływ na koszty.

Kryteria oceny oferty:      Kryterium oceny ofert to cena brutto 100 % (łącznie z podatkiem VAT)

Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

             cena oferowana najniższa
C=      ….......................................... x 100

            cena badanej oferty     
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1 Benzyna  bezołowiowa

Pb 95

L   2 700

2 Olej napędowy ON L 13 700

Razem wartość brutto za całość zadania

Zastrzeżenie:    Zamawiający zastrzega  sobie  prawo swobodnego wyboru  ofert,  prawo zmiany warunków lub
odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego

etapie. 

Termin składania oferty cenowej: 
1. Do dnia 15.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul. Piastowska
42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2.Ofertę  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  w  zamkniętej  kopercie  opisanej:  Oferta  na  zakup  paliwa  do
samochodów służbowych będących w dyspozycji  Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok

2015. Należy wskazać nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności  za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty
(opakowania) lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie koperty (opakowania) w innym
miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawionego nie  wcześniej  niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Uwaga:   Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy,
którzy dokonali  zmian w zakresie  organów zarządzających, które nie są widoczne w dokumencie rejestrowym

winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego. (np. uchwałę w
sprawie powołania określonej osoby)

2. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

W/w dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Pełnomocnik winien załączyć do oferty pełnomocnictwo do złożenia oferty i do zawarcia umowy. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej

oferty, umieszczając informację na stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBK w
terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:    W sprawie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Panem Alfredem Kostka tel.
77 436 38 84 wew. 45

Uwagi: Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych. 
W załączeniu:

1. Wzór oferty cenowej

 

                                                                                          ………………………………………
                                                                                               Kierownik Zamawiającego mgr inż. Zdzisław Pikuła  



                                                                                                            Załącznik nr 1 do zaproszenia

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na
Zakup  paliwa  do  samochodów  służbowych  będących  w  dyspozycji  Zarządu  Budynków
Komunalnych w Prudniku na rok 2015    

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.......................................

Siedziba.....................................

Nr telefonu/faksu......................

nr NIP.....................................................................................................................................

Nr REGON............................................................................................................................

Nr konta bankowego………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zarząd Budynków Komunalnych 

ul. Piastowska nr 42

48-200 Prudnik

I. Zobowiązania Wykonawcy:

1. My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne: Zakup paliwa do samochodów

służbowych będących w dyspozycji Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015.,
zgodnie z warunkami zaproszenia do złożenia oferty opublikowanego na stronie Zarządu Budyn-
ków Komunalnych  za  następującą łączną cenę ofertową: 

      ………………………………………. brutto    PLN,

KOSZTORYS:

1 2 3 4 5 6 7 8

L.p Nazwa asortymentu Jednostka

miary

Cena

jednostkowa

brutto bez

upustu

Upust % Cena

jednostkowa

brutto z

upustem

Ilość Wartość brutto

wraz z upustem za

całość dostawy 

(kol. 6 x kol. 7)

1 Benzyna  bezołowiowa

Pb 95

L   2 700

2 Olej napędowy ON L 13 700

Razem wartość brutto za całość zadania

2.  Cena  paliw  płynnych  w  trakcie  realizacji  umowy  będzie  wyliczana  jako  aktualna  cena  sprzedaży  paliw

pomniejszona o zaoferowany rabat.
3. Wysokość rabatu będzie niezmienna przez czas realizacji umowy

                                                                       …………………………………………………………. 
                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  


