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w Węgrowie  
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Tryb postępowania: 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
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„ Sukcesywna dostawa oleju opałowego ” 

 

 

Rodzaj: 
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CZĘŚĆ I   OBLIGATORYJNE  POSTANOWIENIA SIWZ 

 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

Telefon: (025) 792-23-11, (025) 792-26-54 

Faks: (025) 792-23-11 

Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl  

Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29     

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.   zm.), 

zwaną dalej „Pzp”. 

 

3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 40.000 l. 

Ilość podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy w  

zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3.1.1. Miejsca dostawy oleju opałowego: 

- kotłownia przy ul. Rzemieślniczej 1 w Węgrowie, 

- kotłownia przy ul. Kościuszki 86 w Węgrowie, 

- kotłownia przy ul. Zwycięstwa 7 w Węgrowie. 

3.2.  Kod CPV: 09135100 – 5   Olej opałowy  

 

4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 

4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od 1 stycznia 2013 r. do  

31 grudnia 2013 r.  

 

 

 

 

http://www.pgkwegrow.home.pl/


 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art. 22 Pzp): 

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

5.2. Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy stanowiące (załącznik nr 2 wg spisu zawartości oferty); 

 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNY DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5.  
 

6.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć  następujące dokumenty, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków: 

6.1.1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3.1 wg spisu zawartości oferty); 

6.1.2. W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć polisę, a w przypadku 

jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (załącznik nr 3.2 wg spisu zawartości oferty). 

6.1.3. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dwóch dostaw oleju 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z 

podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania (wg załącznika nr 3.3. wg spisu zawartości 

oferty) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie np. 

referencje. 

 

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). 

 

 



6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 i ust.2 ustawy Pzp, natomiast warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w 

pkt 6 SIWZ. 

2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

6.4. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.4.1. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz 

zawarte w nich informacje. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ   
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.  

 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują 

faksem lub pisemnie na adres: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Węgrowie, 

ul. Gdańska 69 

faks: (025) 792 23 11 

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp.  

7.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ;  

7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 

(Część I SIWZ).  

7.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust. 6, jeżeli w wyniku 

zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informacje na stronie internetowej 

określonej w pkt 1 (Część I SIWZ). 



 

8.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

-   Emil Tarkowski  tel. (025) 792-23-11  kom. 608 688 562 - w sprawach związanych z  

    przedmiotem zamówienia; 

-   Justyna Maruńska  tel. (025) 792-23-11 - w sprawach formalnych. 

 

9.  WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

 

10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

11.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

11.2. Oferta musi być złożona w języku polskim w sposób czytelny . 

11.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

11.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść 

oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. 

Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz zaopatrzyć podpisem osoby 

uprawnionej. 

11.7. Zawartość oferty 

11.7.1. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty (załącznik nr 1) złożony w formie oryginału; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) złożone w formie 

oryginału; 

3) Formularz - Status prawny wykonawcy (załącznik nr 3) 

 złożony w formie oryginału; 

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 6.1. 

SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę (załączniki nr 3.1., 3.2. i 3.3. wg spisu zawartości oferty) 

6) Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 4); 

11.7.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:  

1) Wspólny formularz oferty (załącznik nr 1), złożony w formie oryginału; 



2) Wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), złożone 

w formie oryginału, przez pełnomocnika ustanowionego w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) Formularz - Status prawny wykonawcy (załącznik nr 3) złożony w formie oryginału, przez 

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w  

pkt. 6.1. SIWZ; dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy czym: 

a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokument 

stanowiący załącznik nr 3.1., 3.2. i 3.3. wg spisu zawartości oferty; 

6) Wspólny formularz cenowy (załącznik nr 4),   

11.8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy, tj.:                                                                                                                                                             

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej, lub 

2) w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – przez 

wszystkich wspólników lub wspólnika skutecznie upoważnionego uchwałą wspólników do podpisania 

oferty, której oryginał lub odpis poświadczony notarialnie należy załączyć w ofercie jako załącznik nr 

1.1. wg spisu zawartości oferty lub 

3) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza, lub kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez mocodawcę - należy załączyć w ofercie w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako załącznik nr 1.2. wg spisu zawartości oferty. 

11.9. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy 

napisać:                   a. nazwę i adres : 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

a. nazwę zamówienia, 

b. nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

d „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

 

11.10. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte 

są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, 

niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: 

a. nazwę i adres :  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

b.  nazwę zamówienia, 

  c.  nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających             

się o udzielenie zamówienia ,  



d.  „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

e.  „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do 

których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub 

organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w 

stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie 

z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. W 

przypadku zmiany oferty Wykonawca składa w miejsce oferty dotychczasowej nowa ofertę. Wycofanie 

oferty oznacza rezygnację Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. 

11.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

12.1. Oferta musi być złożona w  

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, pok. nr 13 

najpóźniej do dnia 20.12.2012 r. do godz. 10:00 

12.2. W przypadku korzystania z usług pocztowych oferty powinny być wysłane za zwrotnym 

potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i 

godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

12.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.  

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie, ul. Gdańska 69 o godz. 10:30 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

12.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

12.8. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 

Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 

 

 



 

13  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302). 

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne 

do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie 

ważności umowy i nie ulegną zmianie.  

13.1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji 

alternatywnych) i winna obejmować: całkowity koszt realizacji zamówienia (obliczony na podstawie 

elementów cenotwórczych i wymagań SIWZ) oraz podatek VAT.  

13.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. 

13.4. Cenę na olej opałowy należy wyliczyć na podstawie ceny hurtowej netto za 1000 litrów 

producenta paliw, u którego zaopatruje się oferent z dnia 17.12.2012 r. 

13.5. Cena oleju opałowego musi być obliczona wg wzoru: 

A  = ( B : 1000 + M  ) – U 

A – oferowana cena netto 1litra oleju opałowego 

B – hurtowa cena netto oleju opałowego producenta paliw za 1000 litrów, na dzień 17.12.2012 r.; 

M – marża oferenta podana w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie                                                      

1 litra oleju) 

U – upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania 

umowy przy zakupie 1 litra oleju) 

13.5. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy , z zastrzeżeniem o 

którym mowa w pkt 13.6. 

13.6. W przypadku zmian poziomu cen oleju opałowego przez producenta, zostaną również zmienione 

ceny przez Wykonawcę. 

13.7. Ceny oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie różnicy kwotowej 

ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w dniu 

przetargu oraz w dniu zmiany ceny.  

13.8. Indeksacja cen, dokonywana będzie automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na 

stronie internetowej producenta paliw podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

14  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 

14.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są: 

1) cena – 100 % 

14.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów.  

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom 

przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad: 

 

 

 



 

KRYTERIUM  –  cena 

Cena oferowana najniższa (brutto) 

    Cena   =         ________________________________ x  100 punktów  

Cena badanej oferty (brutto) 

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.  

 

15.  UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW, WYJASNIENIA TREŚCI OFERTY, POPRAWIANIE 

OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 

15.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

15.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

15.4. Wykluczenie wykonawcy: 

15.4.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku 

zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 

15.4.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.4.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

15.5. Odrzucenie oferty: 

15.5.1. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w 

art. 89 Pzp. 

15.5.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 



 

15.6. Unieważnienie postępowania: 

15.6.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w  

art. 93 ust. 1 Pzp. 

15.6.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

16.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
16.1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści o powyższym informacje na 

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

16.2. Zawarcie umowy może nastąpić w terminach określonych w art. 94 ust.1 Pzp. 

16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w  

art. 93 ust. 1 Pzp. 

16.4. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. 

16.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej 

zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

będzie określać m.in.  części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych wykonawców i 

powinna być zawarta na okres realizacji zadania. 

 

17.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
Istotne dla stron postanowienia, przyszłe zobowiązania które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym część 

SIWZ. 

 

 
 

 
 

 



 
19.  POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

19.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

19.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 3) odrzucenia oferty odwołującego. 

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7.1. SIWZ. 

 

CZĘŚĆ II   DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ  

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ) 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 

w walutach obcych. 



7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy postępowania. 

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 

CZĘŚĆ III SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ  

 

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom. 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

 

 

CZĘŚĆ IV   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 40.000. l. 

Ilość podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy w  

zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Charakterystyka techniczna przedmiotu dostawy: 

Przedmiot zamówienia winien co najmniej odpowiadać niżej wymienionym wymaganiom 

fizykochemicznym: 

- Gęstość w temperaturze 15 0 C, nie większa niż  860kg/m³ 

- Wartość opałowa, nie mniejsza niż    42,6 MJ/kg 

- Temperatura zapłonu, nie niższa niż    56 0 C 

- Lepkość kinematyczna w temp. 20 0 C, nie większa niż 6,00 mm2/s 

- Skład frakcyjny: 

a) do temp. 250 0 C destyluje, nie więcej niż   65% (v/v) 

b) do temp. 350 0 C destyluje, nie mniej niż   85% (v/v) 

- Temperatura krzepnięcia                 (-20 0 C) 

- Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości  

destylacyjnej, nie większa niż     0,3% (m/m) 

- Zawartość siarki, nie większa niż    0,20% (m/m) 

- Zawartość wody, nie większa dniż    200 mg/kg 

- Zawartość zanieczyszczeń stałych, nie większa niż  24 mg/kg 

- Pozostałość po spopieleniu, nie większa niż   0,01% (m/m) 

- Barwa        czerwona ustalona wzrokowo 

Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości. 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ V    ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/PROJEKT 

 

UMOWA 

 

 

Zawarta w dniu .................. w Węgrowie pomiędzy ................................. ul. 

......................................... NIP ............... REGON  .............. Numer KRS: ............... wysokość 

kapitału zakładowego: ................. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

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

 

a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Gdańska 69,  07-100 Węgrów  

NIP  824-000-31-72,  REGON  710045680, Numer KRS: 0000112493, wysokość kapitału 

zakładowego: 4.295.000,00 zł. 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

1. inż. Edwina Salamona  - Dyrektora Przedsiębiorstwa  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru 

wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i 

dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego w ilości 40.000 l.  

Ilość podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy w  

zależności od potrzeb Zamawiającego. 

2. W przypadku niezrealizowania przewidywanych przez Zamawiającego ilości dostaw Wykonawca nie 

będzie dochodzić roszczeń.  

 

§ 2 

 

1. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie transportem Wykonawcy sukcesywnie w 

dostawach częściowych w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego telefonicznie. 

2. Dostawy realizowane będą w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Nabywanie produktu odbywać się będzie po cenie liczonej zgodnie z zapisem zamieszczonym w 

SIWZ. 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 

 - 1 litr oleju opałowego netto : .......... zł plus należny podatek VAT ....% 

Łączna wartość brutto za 40.000 l wynosi: ............... zł. słownie: ....................................................  

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

Marżę doliczaną przy sprzedaży 1 litra oleju opałowego Wykonawca określa na wartość ........... zł. 

Marża narzucona przez Wykonawcę pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

Upust zaoferowany przez Wykonawcę na 1 litr oleju opałowego wynosi ........... zł i pozostaje 

niezmienny przez cały okres trwania umowy. 

 



 

3. Cena wymieniona w pkt 2 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia.  

4. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy , z zastrzeżeniem o którym 

mowa w pkt 5. 

5. W przypadku zmian poziomu cen paliw przez producenta, zostaną również zmienione ceny przez 

Wykonawcę (indeksacja cen). 

 Ceny oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na podstawie różnicy kwotowej ustalonej 

pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w dniu przetargu oraz w 

dniu zmiany ceny.  

6. Indeksacja cen, dokonywana będzie automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej na stronie 

internetowej producenta paliw podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

7. Indeksacja cen nie wymaga pisemnego stosowania aneksów do niniejszej umowy.  

8. W przypadku dokonania indeksacji cen, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktury 

wyliczenie aktualnej ceny oleju opałowego. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że olej opałowy odpowiada wymaganiom fizykochemicznym określonym w 

SIWZ.        

2. W przypadku dostawy oleju opałowego o parametrach innych niż określone w SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany oleju opałowego na zgodny z przedmiotem zamówienia natychmiast po 

uzyskania informacji o niespełnianiu przez dostarczony olej określonych wymogów. 

3. W przypadku awarii, zanieczyszczenia bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni 

spowodowanej dostarczeniem niewłaściwego oleju opałowego, Wykonawca pokryje koszty związane z 

naprawą. 

§ 5 

 

1. Rozliczenie między stronami za zakupiony przez Zamawiającego olej opałowy dokonywane będzie 

na podstawie faktury wystawionej po każdej dostawie. 

2. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni liczonych od następnego dnia po dostarczeniu 

faktury. Strony oświadczają, że są płatnikiem VAT. 

 

§ 6 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.
 

§ 7 

 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają zapłatę kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach:  

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia 

brutto, 

- za nieterminowe wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 



2. Ustalenia zawarte w pkt. 1 nie ograniczają dochodzenia przez strony roszczeń odszkodowawczych 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 

są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy będą następowały w formie pisemnego aneksu. 

 

§ 9 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W razie sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

kierowania Swych roszczeń w pierwszej kolejności do Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny i ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Umowę podpisali: 

 

 

     Wykonawca                                                                                                   Zamawiający 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
    



 

 

 

 

CZĘŚĆ VI        WZORY FORMULARZY 

 
Zał. Nr 1   Formularz oferty 

Zał. Nr 2   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. Nr 3   Formularz - Status prawny wykonawcy  

Zał. Nr 4   Formularz cenowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

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

(PIECZĄTKA  FIRMOWA WYKONAWCY ) 

  

 

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

 ( DATA SPORZĄDZENIA OFERTY ) 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 

           

Nazwa zamówienia: 

„ Sukcesywna dostawa oleju opałowego ” 

 

 

 

Zamawiający:   

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

w Węgrowie 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            ( podpis i pieczątka wykonawcy ) 

 



 

 
 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY 
 
 

 
 

 

Załącznik 

 
 

Dokument 

Podać nr strony w ofercie, 
zamieścić w ofercie 

wypełniony  dokument lub  
z adnotacją  

 „nie dotyczy” 

1.  Oferta  

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

3.  Status prawny wykonawcy  

3.1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o  
 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

 

3.2.  Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  

 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

 

3.3  Wykaz realizowanych dostaw i referencje   

4.  Formularz cenowy  

 
 
 
 
 
 
 

………………..………………………  
    podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.  OFERTA  
 

  
 

 
 

Nazwa zamówienia 
 

 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego” 

 

Nazwa  Zamawiającego 
  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.  
w Węgrowie 

 

Siedziba Zamawiającego 
 

 

ul. Gdańska 69,  07-100 Węgrów 
 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

 
1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i 

wzorze umowy. 

 
2. Oferuję wykonanie zamówienia za: 

      cena netto ………………………….... PLN                 
/słownie:...................................................................................................................../ 

      VAT ……………………………….......... PLN 

            cena brutto …………………………… PLN 
           /słownie: ………………………………………………………………………............................................/ 

       2.1.Cena na olej opałowy została wyliczona na podstawie ceny hurtowej producenta   
paliw, u którego zaopatruje się oferent z dnia 17.12.2012 r. 

 2.2.W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju           

opałowego na polskim rynku, niezależnie od Wykonawcy, cena podana w ofercie 
będzie podlegała indeksacji według ceny hurtowej producenta paliw, tj. .................  

      ......................................................................................................................... 
      umieszczonej na stronie internetowej .................................................................. 

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od 1 stycznia 2013 r. do  
31 grudnia 2013 r. 

4. Oświadczam, że: 
4.1.  Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i    

        nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 
4.2.  Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów,     

        zrealizować przedmiot zamówienia, 

4.3.  Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania  
        zamówienia. 

4.4.   Dostarczę przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
5. Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . 

 

 
 

 
    …………......…… dnia, ………..……               ….…………………………………… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy  

 
 



    
 
 
 

 

  
2.  OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 

 
  
 

Nazwa zamówienia 

 

 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego” 

 
Nazwa Wykonawcy 

 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

  
 

 
    Oświadczam, że: 

  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

      2.    Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub załączę pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do  udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia. 

      3.    Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie           

zamówienia. 

4.   Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 
     …....…………...… dnia, ………..……                   ......………………………………… 
             podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 3.  STATUS PRAWNY WYKONAWCY 

 

 
 
 

Nazwa zamówienia 

 

 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego” 

 
Nazwa Wykonawcy 

 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

 
Powiat 

 

 

 
 telefon  

 

 

faks 

 

 

e-mail 

 

 
REGON 

 

 

 
Miejsce rejestracji 

działalności Wykonawcy 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  ……….......…….… dnia, ……...…….…             ……………………………………… 
                          podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 
            

   

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  DOSTAW 

 

  

 

Nazwa zamówienia 

 

 
 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego” 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

  

 

Lp. 

 

Odbiorca 

 

Wartość 

 

Miejsce dostawy 

 

Daty 

rozpoczęcia/ 

zakończenia 

 

 

1. 

 

    

 

 

2. 

 

    

 

  

      Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień.  

 

 

 

 

 

 

 ……………...……… dnia, ………...……             ………………………….......………....…… 

            podpis i pieczątka Wykonawcy 

 



 
 

 

 

 
 

4. FORMULARZ CENOWY 
 

 
 
 
 
 

 
Nazwa 

     
    B    

     
     M 

    
     U 

 
A 

 
Ilość  

oleju w l 
 

Wartość netto  
w zł. 

 
A × ilość 

VAT w % Wartość 
brutto  

w zł.     
(A × ilość) + 

VAT 

 
 

Olej 

opałowy 

     
 

40.000 

   
 

 

 
 

 

 
Wartość zamówienia netto 

Słownie:...............................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 

 

 
Podatek VAT 

Słownie:............................................................................................................................... 

 

 

 

Wartość zamówienia brutto 
Słownie:...............................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

Cena oleju opałowego musi być obliczona wg wzoru: 

A  = ( B : 1000 + M  ) – U 

A – oferowana cena netto 1 litra oleju opałowego 

B – hurtowa cena netto oleju opałowego producenta paliw, u którego zaopatruje się oferent za 1000 

litrów, na dzień 17.12.2012 r.; 

M – marża oferenta podana w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie                                                      

1 litra oleju) 

U – upust oferowany przez wykonawcę podany w PLN (wartość niezmienna przez okres trwania 

umowy przy zakupie 1 litra oleju



 


