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Płock, dnia 24.11.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości
poniżej 30 000 euro
ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza
do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn: „ Zakup paliw płynnych
do pojazdów służbowych i urządzeń w Urzędzie Miasta Płocka w 2016 roku”.
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia.
II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1
do ogłoszenia, do której należy, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika,
załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty
pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
III. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:
1. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz 1058 ze zm.) oraz norm PN-EN 228, PN-EN 590,
2. Wykonawca musi posiadać aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz.1059 z późn.
zm.),
3. Wykonawca przedstawi w terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy opłaconą
polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000,00
zł,
4. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.),
na potwierdzenie czego Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, będące załącznikiem do
formularza oferty.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może:
1. w celu wykazania spełniania w.w warunków polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów.
2. powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy tak w części jak i całości.

IV. Kryterium oceny ofert- najniższa cena, z zastrzeżeniem pkt. VII i VIII.
V. Miejsce i termin składania ofert .
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 –
Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 03 grudnia
2015 roku do godziny 12:00. Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:
Oferta na
„ Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń w Urzędzie Miasta
Płocka w 2016 roku”
Nie otwierać przed dniem 03 grudnia 2015 roku do godz. 12:30.
VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich
uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta
najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie
powoduje odrzucenie oferty.
VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia
wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta jest
najkorzystniejsza.
Brak
wyjaśnienia
lub
uznanie
ich
przez
Zamawiającego
za
nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VIII. Zamawiający dopuszcza, po dokonaniu oceny ofert, możliwość złożenia dodatkowej
propozycji cenowej przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Dodatkowa propozycja cenowa nie może być wyższa niż złożona w ofercie.
IX. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej
podpisania.
X.

Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź
zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma
pisemna.
XIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
XIV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Małgorzata Wojszczak – tel. 24 3671429 – w sprawach merytorycznych,
Anna Regulska – tel. 24 3671461 – w sprawach formalnych
W załączeniu przekazujemy:
1. Formularz oferty- załącznik nr 1,
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
4. Wzór umowy - załącznik nr 3

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
/-/ Dagmara Bednarska

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia

„ Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń w
Urzędzie Miasta Płocka w 2016 roku”

Nazwa i siedziba
Zamawiającego
Nazwa i siedziba
Wykonawcy

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

……………………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ......................................................
KRS: .....................................................

…………………………………..

…………………………………….

(numer telefonu)

(numer fax)

Producentem / Dostawcą oleju napędowego dla Wykonawcy jest…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Cena hurtowa netto Producenta / Dostawcy oleju napędowego dla Wykonawcy która obowiązywała w dniu 23.11.2015 rok za
1 m³ (podstawowa, publikowana na stronie internetowej z godziny 12.00) - …………………….. zł.
Cena jed..
Ilość paliwa
Wartość brutto
w litrach
Cena jednostkowa oleju napędowego brutto z dystrybutora na stacji
…….. zł
4800
paliw Wykonawcy która obowiązywała w dniu 23.11.2015 roku za 1
litr
Upust dla Zamawiającego od ceny brutto z dystrybutora za 1 litr
4800
paliwa
która
obowiązywała
w dniu 23.11.2015 roku (jest wielkością stałą i niezmienną przez cały ……… zł
okres obowiązywania umowy).
Cena jednostkowa benzyny bezołowiowej Pb brutto z dystrybutora
9400
na
stacji
paliw
Wykonawcy
która
obowiązywała
……… zł
w dniu 23.11.2015 roku za 1 litr.
Upust dla Zamawiającego od ceny brutto z dystrybutora za 1 litr
9400
paliwa
która
obowiązywała
w dniu 23.11.2015 roku (jest wielkością stałą i niezmienną przez cały ……… zł
okres obowiązywania umowy).
Razem poz. 2 + 4

Termin realizacji zamówienia

od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

data ..................................
..................................
( podpis i pieczęć osób uprawnionych)

Załącznik do formularza oferty

Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................

Przystępując do przetargu na realizację zamówienia pn. „ Zakup paliw płynnych do
pojazdów służbowych i urządzeń w Urzędzie Miasta Płocka w 2016 roku”
oświadczam, iż:
1. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
( t.j. Dz. U. z 2013 poz 1058 ze zm.) oraz norm PN-EN 228, PN-EN 590.
2. Wykonawca posiada aktualną w okresie realizacji zamówienia koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w okresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą
z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz.1059 z późn. zm.).
3. Wykonawca przedstawi w terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy opłaconą
polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100 000,00
zł.
4. Wykonawca posiada stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji
paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.).

data: ………………………………..

………………………………………….
( podpis i pieczęć osób uprawnionych)

