
Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                        Myślice 05.11.2008r.
w Myślicach
82 – 450 Stary Dzierzgoń

Numer sprawy: 1/2008
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217,
Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zakupem Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach prosi o
przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest: zakup i dostawa oleju opałowego, dla potrzeb
Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

Olej opałowy w ilości 18000l. o parametrach:

Gęstość w temp. 150 C max. 0,860 g/ml
Temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C
Lepkość kinematyczna w temp.200 C max 6,00 mm/s
Skład frakcyjny do 250 0 C max. 65 %/V/V
Skład frakcyjny do 3500 C min. 85 %/V/V
Zawartość siarki max. 0,20 %/m/m
Zawartość wody max. 200 mg/kg
Temperatura płynięcia max. minus 20o C
Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
Zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg
Wspólny Słownik Zamówień:  kod CPV  09135100-5

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy sukcesywnie do dnia 30.08.2009 r. 
Zamawiający posiada 2 zbiorniki po 5000l na olej opałowy.
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia .

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują
środki odwoławcze.



Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena Waga – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-11 – 20 do godz.12.00
w siedzibie zamawiającego.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach
82-450 Stary Dzierzgoń
Sekretariat szkoły
Oferty można również przesłać do Zamawiającego
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www. starydzierzgon.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pisemnie

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
stanowisko                       dyrektor
imię i nazwisko:   mgr inż. Alicja Goszcz - Zając
tel. 0552761379
fax. 0552761379
w terminach godz. pomiędzy 8.30 - 13.30

Dyrektor
mgr inż. Alicja Goszcz-Zając



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach
82 – 450 Stary Dzierzgoń
NIP 579 – 17 – 86 – 151 REGON 001216735
tel/fax. 055 276 1379, tel. 055 276 9053

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Przetarg nieograniczony
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego, dla potrzeb Publicznej
Szkoły Podstawowej w Myślicach w ilości ok. 18 000 l
w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.08.2009 r.

Wspólny Słownik zamówień – CPV – 09135100 -5 – olej opałowy

1.Przedmiotowe paliwo nie będzie odbiegać od parametrów:

Gęstość w temp. 15 C max. 0,860 g/ml
Temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C
Lepkość kinematyczna w temp.20 st.C max 6,00 mm/s
Skład frakcyjny do 2500 C max. 65 %/V/V
Skład frakcyjny do 3500 C min. 85 %/V/V
Zawartość siarki max. 0,20 %/m/m
Zawartość wody max. 200 mg/kg
Temperatura płynięcia max. minus 20o C
Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
Zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg

§ 4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

§ 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.



Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

§ 6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia 27.11.2008 r. do 30.08.2009 r. wg aktualnego
zapotrzebowania zamawiającego.

§ 7. Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca musi posiadać koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem.
2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego,
określonymi w SIWZ.
3. Wykonawca musi zapewnić transport oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w
Myślicach.
4. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć
ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
5. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione SIWZ..
6. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie
spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

§ 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, zawierającymi oświadczenia
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu .
3. Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi ważną na okres wykonania
dostawy.
4. Dokumenty o których mowa w pkt. 1,3 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem .

§ 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faksu, z tym że
oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału
na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa SIWZ.
2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:
mgr inż. Alicja Goszcz – Zając –dyrektor



§10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu
zamówienia.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez
wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
3. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym.

§12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2008 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Myślicach.
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez
otwierania po upływie terminu do składania ofert.
3. Ofertę należy składać w nieprzezroczystym i trwale zamkniętym opakowaniu. Koperta
powinna być zaadresowana na adres zamawiającego oraz oznaczona: „Przetarg
nieograniczony na dostawy oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w
Myślicach – nie otwierać przed godz. 12.15 dnia 20.11.2008r.
4. Na kopercie poza oznaczeniami powyżej należy podać nazwę i adres wykonawcy.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 20.11.2008 r. o godzinie 12.15 w siedzibie
szkoły.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny w poszczególnych ofertach.
7. Informacje, o których mowa wyżej, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

§14. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju opałowego brutto
podanej w jego cenniku z 18.11.2008 oraz zaoferowanej przez Wykonawcę marży brutto,
stałej w całym okresie dostaw, według następującego wzoru:
2. Cena oferty (zł) = cena producenta oleju opałowego podana 18.11.2008 brutto(zł/l) + stała
marża brutto(zł)/l x 18.000 l
3. W ofercie należy podać wiarygodne i niezależne źródło pozyskania ceny producenta oleju
w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.
4. Zamawiający wymaga podania ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Do obliczania ceny dostaw będzie przyjmowana za podstawę , cena producenta oleju
opałowego brutto, podana w jego cenniku w dniu dostawy oraz zaoferowana przez
Wykonawcę stała marża brutto, według wzoru:
Cena dostawy (zł) = cena producenta oleju opałowego brutto(zł/l) w dniu dostawy + stała
marża brutto(zł/l) x ilość oleju opałowego w dostawie (l)



§ 15. Sposób oceny ofert.

Postępowanie wygrywa Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
§ 16.Kryteria oceny ofert.

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Max ilość punktów jakie może 

uzyskać oferta za dane 
kryterium

1 Cena 100% 100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
P(x) = cena oferowana minimalna / cena badanej oferty x 100
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone według powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

§17. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w siedzibie Zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

§ 19. Warunki umowy.

1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

Zatwierdził:
Dyrektor
mgr inż. Alicja Goszcz-Zając

………………………..



FORMULARZ OFERTY
________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach
________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach, w ilości 18 000 litrów, oświadczamy, że:
oferujemy dostawę oleju opałowego ……………………..………
…........................................................................
za kwotę netto …………………............ zł (słownie: ……………………………………. ……
…………..............................................................................................zł.),
podatkiem VAT w wysokości .....................%,
za kwotę brutto .......................................................zł
(słownie : ......................... ..................................................................................................zł),
Obliczenie ceny oferty
1. Cena oferty (zł) = cena producenta oleju opałowego podana 18.11.2008 brutto ( zł/l)
……………. + stała marża brutto(zł)/l ………… tj. …….. % x 18.000 l
2. Producent oleju opałowego ………………………………………………………….
1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz
wzorem umowy.
2. Oświadczamy iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
opisanymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
                  

Załączniki do oferty:
1. 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2. Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi ważną na okres
wykonania dostawy.
3. Podpisany projekt umowy
.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2008 roku.
........................................................................



(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
PROJEKT UMOWY

na dostawę oleju opałowego

UMOWA zawarta w dniu 2008-11 ...... Myślicach  pomiędzy:
Publiczną Szkołą Podstawową w Myślicach, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym
przez: Dyrektor mgr inż. Alicję Goszcz-Zając
a ………………………………., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: …………
…………………………….., została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.
Przedmiotem umowy, należy rozumieć olej opałowy o parametrach:
Gęstość w temp. 15 C max. 0,860 g/ml
Temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C
Lepkość kinematyczna w temp.20 st.C max 6,00 mm/s
Skład frakcyjny do 250 C max. 65 %/V/V
Skład frakcyjny do 350 C min. 85 %/V/V
Zawartość siarki max. 0,20 %/m/m
Zawartość wody max. 200 mg/kg
Temperatura płynięcia max. minus 20o C
Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
Zawartość zanieczyszczeń max. 24 mg/kg

§ 2.
1.Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu Nr 1/2008,
2.Przedmiot umowy dotyczy: Zakupu i dostawy oleju opałowego w ilości ok. 18000 l.
sukcesywnie do dnia 30.08.2009r.

§ 3.
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za
realizację postanowień umowy są:
z ramienia Wykonawcy: …………………………………………….tel. 0552761379,
z ramienia Zamawiającego: ………………………………………… tel .…………
Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami
zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy.
Zamówienie załatwiane będą w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

§ 4.
Umowa zostaje zawarta od dnia …….. do 2009- 08 - 30

§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego
wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz w ilościach określonych w opisie.
2. Dostawy realizowane będą bezpośrednio do miejsce realizacji dostaw tj. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Myślicach

§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.



2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego,
kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7.
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ..................... zł., słownie :
............................................ zł. 00/100, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług
VAT w wysokości 22% daje kwotę brutto …………………. zł.

§ 8.
1. Wykonawcy przysługuje za każdorazową realizację przedmiotu dostawy wynagrodzenie:
(cena producenta oleju opałowego + stała marża dostawcy)
2. Cena producenta przy zamówieniu: ostatnia dostępna przed dostawą cena producenta oleju
opałowego
3. Oferowana w dniu składania ofert wysokość stałej marży Wykonawcy w wysokości …. % i
zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Marża kwotowa obliczana będzie każdorazowo w dniu sprzedaży za 1litr
5. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
6. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
7. Termin zapłaty w ciągu ilość 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na
fakturze.

§ 9.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada karę w wysokości wartość 5% wartości przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nieodpowiadającej normom co do
jakości karę w wysokości wartość 100% wartości dostawy objętej reklamacją.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z powodów uszkodzeń
urządzeń zasilanych olejem opałowym .
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.
5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 10.
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego
3.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.



4.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.

§ 11.
Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 12.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i
Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY


