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 Numer sprawy: ZSL/01/P/08      Leoncin, dnia 7 stycznia 2008r. 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia : 
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 60.00litrów 
 
I. Zamawiający 
 
Zespół Szkół w Leoncinie 
05-155 Leoncin 
ul. I. B. Singera 3 
 
NIP 531 16 27 666 
 
Godziny  urzędowania: 8oo – 16oo 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz 39 – 46 Prawa 
zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 82,poz. 560 
     z 11 maja 2007r.). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
     dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich  
     te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 
3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu  
     złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  
     publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości  litrów około 60 000  
    o następujących parametrach jakościowych: 
    - Wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ /kg 
    - Zawartość siarki – nie więcej niż 0,20% (m/m) 
    - Zawartość wody – nie więcej niż 200mg/kg 
    - gęstość w temp. 15o C – nie wyższa niż 0,860 Mg/m3 
    - temp. zapłonu nie niższa niż 56oC 
 
    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 23.12.21.00-9 
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2. Informacja dla Wykonawców: 
 a) W budynku kotłowni znajduje się 8 zbiorników o pojemności  2000 litrów każdy 
 b) Termin dostawy 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego. 
 c) Dostawy realizowane w dni robocze w godzinach 8oo -15oo . 
 d) Każda dostawa oleju powinna odbywać się cysternami wyposażonymi w urządzenia  
     pomiarowe  
 e) Rozładunek paliwa następuje przez oplombowany i legalizowany licznik. 
 f) Wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb 
     i niezbędnego zapasu  zabezpieczającego przedmiot zamówienia. 
 g) Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca winien załączyć aktualny  
    i potwierdzony za zgodność z oryginałem atest. 
 h) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia  
     i pokrycia kosztów z tym związanych, a także kosztów poniesionych na naprawę  
     urządzeń kotłowni uszkodzonych wskutek wadliwego przedmiotu zamówienia. 
 i) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem na koszt i ryzyko  
    Wykonawcy. Koszty załadunku i wyładunku obciążają Wykonawcę. 
 j) Cena zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną hurtową producenta,  
    opublikowaną w internecie www.pkn-orlen.pl. na dzień 7 stycznia 2008r. 
               powiększona o marżę  handlową Wykonawcy. 
    Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności podanej ceny  
        w ofercie z ceną producenta opublikowaną w internecie na w/w dzień.  
    W dniu dostawy oleju opałowego obowiązuje cena hurtowa producenta krajowego  
    za 1 litr oleju, wg stawek opublikowanych  w internecie, powiększona o marżę  
    Wykonawcy. 
 k) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy przedmiotu  
      zamówienia z n/w powodów: 
  - brak aktualnego atestu 
  - dostawy po godzinie 15oo 
  - brak oplombowanego urządzenia pomiarowego 
 
IV. Część zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VII. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin zamówienia –   od daty podpisania umowy   do 31 grudnia 2008r. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
     a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
     zamówienia; 
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia zgodnie  
     z art.24 Ustawy. 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 
którzy : 
 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 
   Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt 1.1 do 1.4, 
 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których  
   mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, 
 - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, 
 - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
   lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem 
   art. 26 ust.3. 
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
   warunków zamówienia; 
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
   o udzielenie zamówienia; 
 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 
   na podstawie ar. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 
 - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się 
   na poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
W celu potwierdzenia, że 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, wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
1. Dokumenty wymagane: 
 - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru  -załącznik nr 1; 
 - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2; 
 - 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; 
 - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
   koncesji, zezwolenia lub licencji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  
   objętym niniejszym zamówieniem; 
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 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia  
              osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona wcześniej  
   niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 
 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
   w art. 24 ust.1 pkt.9 wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
   składania ofert; 
 - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika  Urzędu Skarbowego  
   oraz  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  
   Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega  
   z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
   lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
   odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  
   wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  
   przed upływem terminu składania ofert; 
 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
   Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3; 
   Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa w oryginałach lub  
   kopiach opatrzonych stwierdzeniem lub pieczęcią „Za zgodność z oryginałem” 
    i podpisem osoby (osób) podpisującej(-cych)ofertę 
 - wykaz wykonanych dostaw sporządzony na druku zgodnie z treścią załącznika Nr 5  
   do niniejszej SIWZ . 
 
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej. 
     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
     Polskiej,  zamiast dokumentów, o którym mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, 
     Wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
     potwierdzające odpowiednio, że: 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
 3) nie zalega w  uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
      i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
      lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji  
      właściwego organu. 
      Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  
      lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji 
      z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,  
      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  
     notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  
     samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby  
     lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji  
    istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane  
    na piśmie i skierowane  
   -na adres:  
    Zespół Szkół w Leoncinie 
    05-155 Leoncin ul. I. B. Singera 3 
   -faksem: (022) 785-65-2 
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2.Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami 
   są: Elżbieta Szpalerska - sekretarz szkoły w godz. pomiędzy 9oo a 15oo w siedzibie 
   zamawiającego. 
 
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  
    istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej  
    niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
    Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na   
    kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  
    pisemności postępowania. 
 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, 
     przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych  
     warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany 
     lub uzupełnienia przekazane zostaną z zachowaniem formy pisemnej,  wszystkim  
     wykonawcom. 
 
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  
    jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII Termin związania ofertą 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert  
 
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Przygotowanie oferty 
 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
 
 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
 
 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie 
      jedną ofertę. 
 
 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
      do prezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
      rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
 
 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
     przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
 
 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
     i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
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 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  
     przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, zawierać informacje i dane  
     określone w tych dokumentach. 
 
 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
     podpisującej ofertę. 
 
 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,  
     zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
 10) W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których 
                   je zamieszczono. 
 
 11) W przypadku zamieszczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca  
       winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią  
       tajemnice przedsiębiorstwa. 
 
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 
 2.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu zamkniętej kopercie  
       opatrzonej pieczątką Wykonawcy na adres: 
 
  Zespół Szkół w Leoncinie 
  ul. I.B. Singera 3 
  05-155 Leoncin 
z napisem „dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2008” 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1.Oferty należy składać w: 
 Zespole Szkół w Leoncinie 
 ul. I. B. Singera 3 
 05-155 Leoncin 
 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel do dnia:15 stycznia 2008r.  
 w godzinach do godz. 12oo 
 
 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie 
 terminu do wniesienia protestu. 
 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
 Zespół Szkół w Leoncinie 
 ul. I. B. Singera 3 
 05-155 Leoncin 
 dnia 15 stycznia o godz. 1230   
 
3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże wykonawcom informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
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Po otwarciu przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 
jest  otwierana cena a także termin płatności. 
 
XV Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cena oferty winna być obliczana w następujący sposób: 
1.1 Wykonawca określa cenę brutto za jeden litr oleju opałowego na dzień 7 stycznia 2008r. 
       w skład której wchodzić będą następujące pozycje: 
 a) cena netto producenta za jeden litr oleju z dnia 7 stycznia  2008r. opublikowana na  
     stronie PKN  ORLEN www.pkn-orlen.pl  
 b) marża handlowa za jeden litr oleju , 
 c) obowiązująca stawka VAT od jednego litra  oleju, kwota podatku. 
1.1.1. Cena zawarta w ust. 1 pkt 1 i ust.1 pkt 1 lit. a)b)c), powinny być określone kwotowo  
 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
1.2  Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji z ust.1 pkt.1lit.a)b)C). 
 Suma ta stanowić będzie cenę oferty. 
1.2.1 Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Uwaga: 
W druku formularza cenowego Wykonawca zobowiązany będzie do podania marży  % i 
kwoty marży. Marża % i kwota marży zaoferowana przez Wykonawcę będzie niezmienna 
w całym okresie obowiązywania umowy niezależnie od podlegających zmianom cen 
producenta (PKN Orlen www.pkn-orlen.pl ). 
Ceny oferty należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 
XVI. Kryteria oceny oferty. 
 
1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  
    do szczegółowego rozpatrywania jeżeli: 
 - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą  
    specyfikacją, 
 - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki  
   formalne określone niniejszą specyfikacją, 
 - złożone  oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane  
   przez osoby uprawnione, 
 -oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
 - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną  
brutto za jeden litr oleju opałowego  podaną w formularzu ofertowym na dzień 7 stycznia 2008r. 
Cena  -100% 
 
3. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną podsumowane w „Streszczeniu 
oceny i porównania złożonych ofert” (druk ZP 21) 
 
 
 
XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVIII. Warunki umowy 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
  niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia umowy zawarto w: 
 - projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  
         postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Przesłanki wniesienia protestu. 
 - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego 
   w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,  
   do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest  
   do zamawiającego. 
 
 -protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było  
   powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
 -Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki  
   sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
   Wykonawca zobowiązany jest wnieść protest na piśmie. 
 
2. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów 
    na wniesienie protestu. 
 
    Szczegółowe informacje na ten temat protestu znajdują się w ustawie Prawo zamówień  
    Publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
 
XX. Ogłoszenie wyników przetargu. 
 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych w siedzibie zamawiającego. 
 
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu 
umowy uczestniczący w postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 
 
XXI. Postanowienia końcowe 
 
Zasady udostępniania dokumentów. 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu, wniosków po upływie  
    terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem  
    dokumentów stanowiących załączniki do protokółu (jawne po zakończeniu postępowania) 
    oraz stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
    nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
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2.Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie w siedzibie  
   zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania. 
 
   W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień  
   publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXII. Załączniki stanowiące integralna część SIWZ: 
 
Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  - Formularz cenowy 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie, że oferent spełnia warunki art.22 ust.1 Prawa zam. publ. 
Załącznik nr 4  - Projekt umowy 
Załącznik nr 5  - Wykaz wykonanych dostaw 
 
 
 
        Zatwierdził: 
 
                       mgr Teresa Krawczak 
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         Załącznik Nr 1 do SIWZ 
         Nr sprawy ZSL/ 01/P/08 
 
 
 
 
   FORMULARZ  OFERTY  WYKONAWCY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy. 

Nazwa:................................................................................................................................ 

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

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

Nr NIP:................................................................................................................................. 

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego 
Zespół Szkół w Leoncin 
05-155 Leoncin 
ul. I.B. Singera 3 
tel/faks 022 785-65-28 
 
Zobowiązania Wykonawcy. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę oleju opałowego Ekoterm 
    Plus nr sprawy: ZSL/01/P/08 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami  
    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
2. Oświadczam/ Oświadczamy, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznaję za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
 
3. Oferuję / Oferujemy dostawę oleju opałowego w cenie na dzień....stycznia 2008r. zł. brutto 
słownie:............................................................................................................................. 
za jeden litr oleju opałowego, który obejmuje: 
a) cenę producenta za jeden litr oleju - .....................................zł. 
b) marżę handlową za jeden litr oleju - .......................................zł. - ........% 
c) obowiązujący podatek VAT od jednego litra oleju, stawka VAT...............% -...........zł. 
 
3.1.Średnia cena detaliczna 1 litra oleju opałowego publikowana na stronie internetowej PKN 
ORLEN na dzień...................2008r. wynosi.............zł. 
 
3.2. Stosunek średniej ceny 1 litra oleju opalowego publikowany na stronie internetowej PKN 
ORLEN do oferowanej ceny 1 litra oleju opalowego wynosi: 
 
średnia cena 1 litra oleju opałowego publikowana przez PKN ORLEN 
-----------------------------------------------------------------------------------   =   -----------   =   ..........% 
   cena oferowana 



 11

 
3.3 Zobowiązuję/ Zobowiązujemy się do przedkładania Zamawiającemu wraz z każdą  
     dostawą oleju opałowego, wydruku strony internetowej PKN ORLEN zawierającego  
     średnią cenę oleju opałowego na dwa dni przed każdą dostawą. 
 
4. Oświadczam/ Oświadczamy, że oferowany olej opałowy spełnia wymogi norm jakości. 
 
5. Akceptuję/Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  
    Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty  zobowiązujemy sie do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Pełnomocnik w przypadku oferty wspólnej. 
Nazwisko, imię................................................................................................... 
Stanowisko.......................................................................................................... 
Telefon................................................Fax........................................................... 
 
Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu 
 - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
Uważam się za związanego  niniejszą ofertą przez okres 30 dni do dnia .14 lutego 2008r. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie  
udostępnione: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Inne informacje wykonawcy: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
............................................... 
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 
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         Załącznik nr 2 do SIWZ 
         Nr spraw; ZSL/01/P/08 
 
 
 
    FORMULARZ  CENOWY 
 

Data:   ........................................................................... 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................ 

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

Siedziba Wykonawcy.............................................................................. 

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

 

Przedstawiam zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp. Nazwa Towaru J.m. Ilość Cena* Wartość 

netto 
Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

1. Olej opałowy 
lekki 
Ekoterm Plus 

litry Około 
6 0.000 

    

 
Cena* + /aktualna hurtowa cena paliwa producenta publikowana (na dzień                     ) na 
stronie internetowej www.pkn-orlen.pl + stała marża lub upust Wykonawcy/. 
 
Stała marża lub upust Wykonawcy za 1 litr oleju opalowego w ujęciu %..................% 
 
Wyliczone wartości netto, VAT i brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego. 
 
 
 
 
 
        ............................................... 
        pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
        do reprezentowania Wykonawcy 
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        Załącznik nr 3 do SIWZ 
        Nr sprawy ZSL/01/P/08 
 
 
 
 
 
 
   OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
 O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
 

Wykonawca:....................................................................... 

ul. ....................................................................................... 

kod:...................miejscowość.............................................. 

tel................................;faks................................................. 

 
oświadczam że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  
    i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których 
    mowa w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................... 
        pieczątka Wykonawcy 
       data oraz podpis osoby uprawnionej z pieczątka imienną 
 
- niepotrzebne skreślić 
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        Załącznik nr 4 do SIWZ 
        Nr sprawy:   ZSL/01/P/ 08 
 
 
 
 
   PROJEKT UMOWY  Nr...../08 
 
Zawarta w dniu....................w Leoncinie pomiędzy: 
Zespołem Szkół w Leoncinie, 05-155 Leoncin ul. I.B. Singera 3 
NIP 531-16-27-666  
Zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora Szkoły  - mgr Teresę Krawczak 
a 
........................................................................................................................ 
z siedzibą........................................................................................................ 
NIP.....................................   REGON..................................... 
 
Zwanym dalej „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................... 
 
Strony zgodnie oświadczają, że w wyniku przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych oraz na 
stronie internetowej www.ipzp.pl, nr sprawy: ZSL/ 01/P/08 
Opartego na przepisach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz .U. z 2007r. Nr 82, poz. 560) wybrana została oferta w/w firmy. 
 

§ 1. 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 60000litrów. 
 

§ 2. 
1. Ilość oleju opałowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności  
    od panujących warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. 
2. Dostawy realizowane będą w oparciu o złożone zamówienie telefoniczne lub faksem  
    określające jego ilość. 
3. Dostawa zamówionego towaru nastąpi następnego dnia po jego zamówieniu. 
4. Paliwo będzie dostarczane do zbiorników Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki dostawy przed zatankowaniem  
    partii dostawy do zbiorników oraz do żądania potwierdzonej kopii świadectwa jakości. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od wykonawcy świadectwa legalizacji  
    dystrybutora oraz sprawdzenia przy każdorazowej dostawie plomby na instalacji  
    wydającej paliwo. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca obowiązany jest do bezwzględnego przestrzenia jakości dostarczanego paliwa. 
2. Wykonawca każdorazowo do realizowanych dostaw dołączy: 
 - fakturę, 
 - świadectwo jakości paliwa zgodne z Polską Normą. 
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§ 4. 

1. Strony ustalają, że cena za wykonanie dostawy każdej partii oleju obliczana będzie według  
    następującej formuły: 
    Cena partii dostawy brutto = ilość litrów x cena z 1 litr podana na stronie producenta   
    ORLEN www.pkn-orlen.pl z dnia wykonania dostawy + marża lub – upust    
     wykonawcy dostawy (niezmienna w całym okresie umowy)+ należny podatek VAT 
     w momencie wystawienia faktury. 
2. Strony ustalają, że marża handlowa lub upust* Wykonawcy jest stała i wynosi..............PLN 
    netto (słownie:................................................) za 1 litr oleju opałowego. 
3. Termin płatności za realizowane dostawy wynosi 30dni, licząc od dnia wystawienia faktury  
    przelewem na konto  Wykonawcy........................................................................................... 
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za  
   opóźnienie, w wysokości ustawowej. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości nie  
    dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia. 
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań, w tym odszkodowań  
    przewyższających kary umowne ustalone w ust. 6. 
8. Zamawiającemu niezależnie od kary umownej określonej  w ust.6, przysługuje prawo  
    do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku opóźnienia 
    w dostawie towaru przekraczającego 3 dni bez żadnych roszczeń finansowych ze strony  
    Wykonawcy. 
 

§ 5 
Umowa zostaje zawarta na czas od 23 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną  
    na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie  
    nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, 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 z chwilą zawarcia umowy. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
     nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
     umowy, Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca  
     od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 7. 
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający 
specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z istotnymi dla Zamawiającego 
postanowieniami, które zostały wprowadzone do niniejszej umowy. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. Nr 82, poz. 560 z 2007r.). 
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§ 9 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
jeden dla Wykonawcy. 
 
* nie potrzebne skreślić 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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       Załącznik nr 5 do SIWZ 
       Nr sprawy : ZSL /01/P/08 
 
 
 
WYKAZ  WYKONANYCH  W  CIĄGU  OSTATNICH  TRZECH  LAT  DOSTAW 
 
 
Nazwa 
Wykonawcy.................................................................................................................................. 
Adres 
Wykonawcy................................................................................................................................... 
Telefon...........................................................Fax.......................................................................... 
 
NIP................................................................Regon....................................................................... 
 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na 
„Dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Leoncinie  05-155 Leoncin ul. I. B. Singera 3 
Oświadczam/ Oświadczamy, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy (rozpocząłem i zakończyłem) 
(rozpoczęliśmy i zakończyliśmy) w ciągu ostatnich lat następujące dostawy: 
 
Lp. Rodzaj dostawy 

(Ilość litrów) 
Data 
wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Wartość 
dostawy 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego, 
że dostawa ta 
została wykonana 
należycie* 
 

 
 
 
 

     

 
* należy załączyć odpowiedni dokument 
 
 
................................., dnia................................. 
 
         Podpis 
        (upoważniony przedstawiciel) 
 
 
 


