SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca przetargu nieograniczonego poniŜej 60.000 EURO
na
„Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach”
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, tel. /0-34/ 328-92-01,
Osoba upowaŜniona do kontaktów z oferentami:
mgr Dorota Kowalik – Dyrektor Zespołu Szkół w Witkowicach.

2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Przetarg nieograniczony poniŜej 60.000 EURO.
Podstawa prawna: Art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
/Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm./

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup 10.000 litrów oleju opałowego
Kod CPV: 23122100-9.

przez

Zespół

Szkół

w

Witkowicach”,

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem oferenta do Zespołu Szkół w
Witkowicach oraz przepompowany do zbiorników znajdujących się w budynku Zespołu Szkół.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.11.2006r - 03.11.2006r.
5. OPIS
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTEPOWANIU
ORAZ
SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków
(art. 22 pzp), którzy
a. posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
a. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych;
b. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
c. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji;
d. złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
e. nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3;
f. nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłoŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłuŜenie okresu związania ofertą;

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
a. niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
b. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d. wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do
składania ofert,
e. zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
f. który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
g. niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów,
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- licencja na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu paliw pojazdami
samochodowymi i certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz paliw, (kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
- oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22
ust. 1 ustawy – załącznik nr 2,
- oświadczenie potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – załącznik
nr 4,
- oświadczenie potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne – załącznik nr 4,
- oświadczenie wykonawcy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt przyszłej umowy został przez
wykonawcę zaakceptowany bez uwag – załącznik nr 5,
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca – wykonawca musi dołączyć wykaz proponowanego taboru do realizacji
zamówienia – załącznik nr 3,
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę pojazdu umoŜliwiającego
przewóz oleju opałowego oraz przepompowanie go do zbiorników.
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
zamawiający Ŝąda:
- polisy,
a
w przypadku
jej
braku
innego
dokumentu
potwierdzającego,
Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
- wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.
- jeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
(odsyłając potwierdzona kopię dokumentu).
Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnionymi do kontaktowania się z wykonawcami,
jest mgr Dorota Kowalik, tel. /0-34/ 328-92-01 w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00
- Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, chyba Ŝe
pytanie wpłynęło w terminie późniejszym niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
- nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.
- wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na
stronie internetowej urzędu www.klomnice.pl
- wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią SIWZ i będą
wiąŜące przy składaniu ofert. O przedłuŜeniu terminu składania ofert, jeŜeli będzie to
niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni
zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano SIWZ, oraz informacja zostanie
umieszczona na stronie internetowej www.klomnice.pl. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześnie ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
8. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do
dnia 25 listopada 2006r.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŜe
zwrócić się do wykonawców na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Przygotowanie oferty
- wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym;
- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
- oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.
- wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.

b) Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
- oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upowaŜnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
- upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących
wspólnie/partnerów – naleŜy załączyć do oferty;
- przedstawiciel/wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa
wykonawców
nie
moŜe
być
krótszy
od
terminu
określonego
na wykonanie zamówienia.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- ofertę naleŜy przesłać/złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres
zamawiającego: Zespół Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22,
42-270 Kłomnice
- termin składania ofert do 26.10.2006r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, Gabinet
Dyrektora.
- koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane w sposób następujący:
nazwa zamawiającego i jego adres
tryb przetargu
nazwa (tytuł) postępowania
dopisek „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”
- oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
- w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
- miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice,
Gabinet Dyrektora, w dniu 26.10.2006r. o godz. 10.00
- sesja otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT – jeŜeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia/ oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).
13. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
- Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
- Z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją.

ZłoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
- Oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Kryterium wyboru ofert będzie – najkorzystniejsza cena ofertowa – 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium.
Oferty oceniane będą punktowo. Oferent, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma
100 pkt, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru.
-

C
O n = min

• 100%

C

n

O
liczba punktów za kryterium „cena” dla oferenta n,
Cmin
najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych ofert
Cn
cena zaproponowana przez oferenta n,
Za najkorzystniejszą uwaŜa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
- umowa
w
sprawie
realizacji
zamówienia
publicznego
zawarta
zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych
w ofercie.
- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
- w przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl.
- Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym
wyborze.
- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.
15. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO
WYKONANIA UMOWY
16. ISTOTNE DLA STRON POSTEPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują oferentom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia
doznał
lub
moŜe
doznać
uszczerbku
w
wyniku
naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej na
zasadach określonych w art. 179-198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych.
18. OPIS CZEŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
21. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY
DO POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
brak

INTERNETOWEJ

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKIM DOPUSZCZA SIĘ
PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.klomnice.pl.
27. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców.
28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień
publicznych
Dz.U.
z
2004r.
Nr
19
poz.
177z
póŜn.
zm./
oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.
29. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Wykaz proponowanego taboru do realizacji zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatków – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o zaakceptowaniu przyszłej umowy – załącznik nr 5
6. Projekt umowy – załącznik nr 6

Garnek, dn. 18.10.2006r.

Załącznik nr l
do dokumentacji przetargowej
...............................................................................................
Pieczęć adresowa Oferenta

.............................................., data ......................

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach do składania ofert w przetargu
nieograniczonym na wykonanie „Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach”
ogłoszonego na portalu internetowym Urzędu Gminy Kłomnice (www.klomnice.pl), przedkładamy niniejszą
ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy
w całości wszystkie warunki w niej zawarte.
1.

Oferta została złoŜona przez ............................................................................................................................
..................................................................................................................... działającego we własnym imieniu.

2.

Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu.
2.1. Oferujemy cenę jednostkową za 1 litr oleju (netto)

-

......................... zł

Podatek VAT (stawka 22 %)

-

......................... zł

Cena za 1 jednostkową za 1 litr oleju (brutto)

-

......................... zł

(słownie: ................................................................................................................................................)

Zamówienie

Ilość zamawianego
oleju (w litrach)

Zakup 10.000 litrów
oleju opałowego

10.000

Razem

x

Stawka podatku VAT ( 22 %)

Cena netto za 1 litr
oleju opałowego
lekkiego

Wartość netto
zamówienia

x

=

................... zł

Wartość brutto zamówienia
=
................... zł
(słownie: ..............................................................................................................................................)
3.

Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane bez udziału podwykonawców w dniu 3 listopada 2006r.

4.

Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złoŜenia oferty.

5.

Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami dokumentacji zamówienia i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez
zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

7.
-

-

8.

Załączniki do niniejszej oferty stanowią:
licencja na wykonywanie krajowego zarobkowego
przewozu paliw pojazdami samochodowymi i
certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz paliw,
(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do rejestru,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach
ZUS (załącznik nr 4 do SIWZ),
oświadczenie o akceptacji projektu przyszłej umowy
(załącznik nr 5 do SIWZ),

-

-

wykaz proponowanego taboru do wykonania
zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ),
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego,
Ŝe
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności (kserokopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach.

...............................................

............................................

Dała podpisania oferty

Podpis/y

Załącznik nr 2
do dokumentacji przetargowej

Nazwa oferenta ...................................................................................................................
Adres oferenta ...................................................................................................................
Nr telefonu .................................................... nr faxu ........................................................

O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177,
z późn. zm.)
•

posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

•

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

•

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

•

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................................................
podpis oferenta

Załącznik nr 3
do dokumentacji przetargowej

Nazwa oferenta ...................................................................................................................
Adres oferenta ...................................................................................................................
Nr telefonu .................................................... nr faxu ........................................................

Wykaz podstawowego sprzętu, będącego w dyspozycji oferenta, a niezbędnego wg jego
opinii do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę pojazdu umoŜliwiającego
przewóz oleju opałowego oraz przepompowanie go do zbiorników.

L.p.

Nazwa sprzętu i dane techniczne

.............................
data

Ilość

Uwagi

...........................................................................
podpis pełnomocnego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 4
do dokumentacji przetargowej

OŚWIADCZENIE
W imieniu firmy ...........................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................oświadczam, Ŝe:

1. na bieŜąco opłacam składki ZUS,
2. nie zalegam w płaceniu podatków wobec Urzędu Skarbowego,
3. nie toczy się wobec mojej firmy postępowanie karno-skarbowe.

(miejscowość i data)

(podpis oferenta)

Załącznik nr 5
do dokumentacji przetargowej

Nazwa oferenta ...................................................................................................................
Adres oferenta ...................................................................................................................
Nr telefonu .................................................... nr faxu ........................................................

O Ś W I A D C Z E N I E
Niniejszym oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia projekt przyszłej umowy został przez nas
zaakceptowany bez uwag.

.............................................................
podpis oferenta

Załącznik nr 6
do dokumentacji przetargowej

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ........................................ w Witkowicach pomiędzy Zespołem Szkół w
Witkowicach zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działa:
1. mgr Dorota Kowalik
- Dyrektor Zespołu Szkół
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ........................................ - ................................................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaŜ 10.000 litrów oleju
opałowego lekkiego oraz przywóz i przepompowanie do zbiorników zlokalizowanych w
budynku Zamawiającego przy uŜyciu własnego sprzętu.
§2
Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 03.11.2006r.
§3
Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜało terminowe dostarczenie 10.000 litrów oleju
opałowego, jakości potwierdzonej świadectwem jakości, własnym transportem oraz
przepompowanie go do zbiorników zlokalizowanych w budynku Zamawiającego.
§4
Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy porealizacji
przedmiotu zamówienia w ustawowym terminie na podstawie przedłoŜonej faktury, zgodnie
ze stawką ustaloną w wyniku przetargu tj:
Cena za 10.000 litrów oleju - ................ zł netto x 22 % VAT = ................ zł brutto
(słownie brutto: ...........................................................................................................................)
Razem kwota (maksymalna wartość nominalna umowy): ..................................... zł (netto)
(słownie netto: ............................................................................................................................)
Podatek VAT w wysokości 22 %

..................................... zł

Razem kwota (maksymalna wartość nominalna umowy): ..................................... zł (brutto)
(słownie brutto: .........................................................................................................................)
Faktura płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
§5
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ........................... .
§6
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.

§7
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych oraz Kodeks Cywilny.
§8
Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami
będzie Sąd w Częstochowie.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

