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Załącznik nr 1 
 
   FORMULARZ OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące oferenta 
Nazwa................................................................................................................................ 
Siedziba.............................................................................................................................. 
Nr telefonu/faksu................................................................................................................ 
E-mail.............................................................................................................................. 
NIP.............................................................................................................................. 
REGON.............................................................................................................................. 
Dane dotyczące zamawiającego 
Zespół Szkół w Leoncinie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie 
05-155 Leoncinie, tel/faks (022) 785-65-28 
NIP 531-15-24-506 REGON 015788227 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne „Dostawa oleju opałowego”, 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę: 
1.Cena zamówienia: 
- cena netto za 1 litr oleju opałowego...........…….....zł. 
(słownie: ..............................................................................................................................) 
należny podatek VAT..…..% tj................zł (słownie:…………….……………………….) 
cena brutto za 1 litr oleju opałowego.........................zł. 
(słownie................................................................................................................................) 
2.Oświadczam, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. 
3 Termin płatności:  30 dni od daty złożenia faktury 
4.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
    nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania  
    oferty. 
5.Oświadczam, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
6.Oświadczam, że załączone do SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia  
   umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku  
   wyboru  naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
   zamawiającego. 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………. 
     ( d a t a )       (podpis Wykonawcy) 



         Załącznik Nr 2 
 
 
 
 
  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
  W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Przedmiot zamówienia: dostaw oleju opałowego do Zespołu Szkół w Leoncinie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie 
 
Data..................................................................................................................................... 
Nazwa wykonawcy.............................................................................................................. 
Adres wykonawcy................................................................................................................ 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
1.    Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia  
      działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 
2.    Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
       i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Posiadam niezbędną wiedzę 
       i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  
      do wykonywania zamówienia, 
3.    Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
       zamówienia, 
4.    Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie  
       art.24 prawa zamówień publicznych. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 
 
.............................................................  ................................................................. 
              (data)       (podpis Wykonawcy) 
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        Załącznik Nr 3 
 

   UMOWA Nr ZS.SP/PN/ ... /01.01.07      / WZÓR/ 

 

Zawarta w dniu …………………2007 r. pomiędzy  

Zespołem Szkół w Leoncinie Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II 

 w Leoncinie 05-155 Leoncin ul. I.B. Singera 3 tel./faks 022 785-65-28 

NIP 531-15-24-506    REGON015786204 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: 

........…………… – dyrektora szkoły działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez ........................................................................................................................................ 

a................................................................................................................................................ 
z siedzibą w.............................................................................................................................. 
zwanym dalej Sprzedawcą  reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................. 
NIP................................................REGON............................................................................. 

w wyniku wyboru oferty  w przetargu nieograniczonym zostaje zawarta umowa następującej 

treści: 

      § 1. 

1. Sprzedawca  sprzedaje, a Zamawiający nabywa: 

    -olej opałowy - 56 000 litrów, spełniających następujące wymagania: 

 ▪ Wartość opałowa nie mniej niż 42,6MJ/kg 

 ▪ Zawartość siarki nie więcej niż 0,20% (M/M) 

 ▪ Zawartość wody nie więcej niż 200mg/kg 

 ▪ Gęstość w temperaturze 15o C nie wyższa niż 0,860g/ml 

 ▪ Temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC 

     sukcesywnie w miarę potrzeb przez cały okres trwania zamówienia. 

2. Zamawiający będzie składał Sprzedawcy zamówienie telefonicznie określając ilość i termin  

    dostawy najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. 

3. Upoważnionym do składania i odbioru każdorazowej dostawy jest pracownik ds. obsługi i  

     konserwacji kotłowni. 

      § 2. 

1. Termin wykonania całkowitej sprzedaży ustala się do dnia 31 grudnia 2007roku 

2. Nabyty produkt Sprzedawca  dostarczy na własny koszt do siedziby Zespołu Szkół 

    Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie  

3. Terminem wykonania całego  przedmiotu umowy będzie dzień wyczerpania  
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     przez Zamawiającego żądanych ilości sprzedaży oleju opałowego lub dzień zakończenia  

    umowy. 

      § 3 

1. Strony ustalają, że cena oleju opałowego w dniu podpisania umowy wynosi za jeden litr: 

- netto  ..........zł (słownie: ..............................................................................................)  

      - podatek VAT.........% tj. ............zł (słownie: ...............................................................) 

      - brutto..............zł.(słownie............................................................................................) 

zgodnie z ofertą  cenową przetargową Sprzedawcy. 

2. Za wykonaną sprzedaż całości zamówienia objętego niniejszą umową  przysługuje  

wynagrodzenie umowne :  

      - netto..................zł (słownie: ...........................................................................................) 

      - podatek VAT .......% tj. .....................zł (słownie: .........................................................) 

      - brutto ..................zł (słownie: .........................................................................................)      

 2 .Strony ustalają, że Zamawiający dokonał zapłaty za wykonaną sprzedaż produktów   

    określonych w umowie, przelewem z konta Zamawiającego na konto Sprzedawcy  

    wskazane na fakturze VAT w terminie 30  dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy w czasie realizacji niniejszej umowy nastąpi zmiana ceny jednostkowej  

    oleju opałowego wynikająca z przyczyn wzrostu lub spadku ceny rynkowej ogłoszonej 

    w mediach publicznych przez producentów (tj. z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy),   

    Sprzedawca  ma prawo do zmiany ceny jednostkowej. O zmianie ceny  jednostkowej  

     Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego w celu ich  akceptacji. 

5. Zamawiający nie dopuszcza częstszych zmian ceny jednostkowej oleju opałowego 

    niż raz w miesiącu. 

6. Do każdorazowej dostawy Sprzedawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości,  

    orzeczenie laboratoryjne stwierdzające zgodność oleju z parametrami technicznymi.  

7. Rozliczenie ilościowo dostawy oleju odbywać się będzie według wskazań urządzenia  

    pomiarowego autocysterny Wykonawcy w litrach.     

 

§ 4. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą dochodzić 

zapłaty kar umownych według poniższych zasad: 

1.1 Zamawiający zapłaci Sprzedawcy  karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% 

      ustalonego wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, 
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1.2 Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Sprzedawcy w wysokości 10% ustalonego  

      wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, 

b) za zwłokę zawiniona przez Wykonawcę w wykonaniu terminowej dostawy zgodnie            

      z uzgodnionym zamówieniem w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień  

     zwłoki. 

2. W przypadku uszkodzenia urządzeń zamawiającego na skutek dostawy oleju o innych 

parametrach jakościowych niż określone w przedmiocie zamówienia, sprzedawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie równe wartości poniesionych szkody oraz ewentualnych 

kosztów użycia urządzeń zastępczych.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych, gdy poniesiona 

szkoda przewyższy kary umowne. 

      § 5 

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości producenta na sprzedawany olej opalowy. 

2. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany olej opałowy spełnia wymagania określone 

    w umowie. 

      § 6 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu  

    pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  

    oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, 

    jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność   

    wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

    w chwili zawarcia umowy. 

      § 7 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe  w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 
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      § 9 

 

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:  1 egz. 

Sprzedawca 2 egz. Zamawiający. dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       SPRZEDAWCA 

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


