Gmina Dubicze Cerkiewne
17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
NIP 603 00 14 518
tel.(085)6827981
fax (085)6827980
e-mail: gmina @dubicze-cerkiewne.pl
Nr sprawy:
OR.271.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie § 4 pkt 1
Zarządzenia Wewnętrznego Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR.120.5.2014w w sprawie
zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i
Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30
000 EURO
na dostawę oleju napędowego (ON) w ilości 10.000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości
4 000 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu, samochodów strażackich,
samochodów służbowych ) i kanistrów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne i
Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
I. Określenie przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienie jest dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 10.000 litrów i benzyny
bezołowiowej 95 w ilości 4 000 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu,
samochodów strażackich, samochodów służbowych ) i kanistrów stanowiących własność Gminy
Dubicze Cerkiewne i Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
2.Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielokrotnie (sukcesywnie) w zależności od potrzeb
bieżących zamawiającego w postaci tzw. świadczeń cząstkowych.
3.Paliwo będzie tankowane do zbiorników w zależności od potrzeb.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w podanym okresie.
II. Termin wykonania zamówienia: 15 lipca 2018r. do 14 lipca 2022r.
III. Wymagania i warunki jakie mają spełnić dostawcy:
Dostawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą prowadzić działalność zgodną z
przedmiotem zamówienia
IV. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.
Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.(zał. Nr 2 do ZO)
3.Aktualny atest, deklarację zgodności z PN na każdy rodzaj paliw.
4. Wypełniony formularz -oferta podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
(zał.Nr 1 do ZO)
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów -wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje

strony postępowania przekazują faxem i potwierdzają pisemnie.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w imieniu Zamawiającego jest Pan
Mikołaj Ławrynowicz tel. 682 79 93 w. 18 pokój nr 15 w godz. 8.00-16.00
VI. Wymagania dotyczące wadium.
Nie wymagane jest zabezpieczenie oferty kwotą wadium.
VII.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Wszystkie oferty muszą być
złożone w formie pisemnej.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania,
komputera lub ręcznie, w sposób umożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do składania oświadczenia woli.
4.Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do specyfikacji
formularzu - ofercie.
5. Nie dopuszcza się możliwości składanie ofert częściowych ( tylko na 1 z wybranych produktów
naftowych)
IX. . Miejsca i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul.
Główna 65, pokój nr 6 (sekretariat) do dnia 10 lipca 2018r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sala USC - dnia 10 lipca 2018r. godz. 10.15.
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1.Oferent przedstawi cenę 1 litra oleju napędowego ON (brutto) obowiązującą na dystrybutorze w
dniu przetargu oraz wysokość udzielonego rabatu w zł/l. Cena po uwzględnieniu udzielonego rabatu
będzie podstawą oceny złożonej oferty pod względem kryterium cena.
2.Oferent przedstawi cenę 1 litra benzyny bezołowiowej 95 (brutto) obowiązującą na dystrybutorze
w dniu przetargu oraz wysokość udzielonego rabatu w zł/l. Cena po uwzględnieniu rabatu będzie
podstawą oceny złożonej oferty pod względem kryterium cena.
XI. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert:
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
cena – 100%,
1.W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania osobno dla
każdego rodzaju paliwa - zgodnie ze wzorem arytmetycznym jak niżej:
1) Kryterium cena:
Cena minimalna
_____________ x 100 pkt x 100%
ceny (badanej)

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów uzyskana na podstawie kryterium
cena 100% dla każdego rodzaju paliw.
XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione wyborze po oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zamówienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załączniki do Zapytania ofertowego

Opracował: Mikołaj Ławrynowicz

Dubicze Cerkiewne dn. 28.07.2018r.

Zatwierdził:
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
..................................................................
(pieczątka nagłówkowa wykonawcy)

OR.271.10.2018
GMINA DUBICZE CERKIEWNE
17-204 DUBICZE CERKIEWNE
ul. GŁÓWNA 65 NIP 603 0014 518
e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę ON w ilości 10 000 l i benzyny bezołowiowej
95 w ilości 4 000 l w okresie od 15.07.2018r. z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu,
samochodów strażackich, samochodów służbowych ) i kanistrów stanowiących własność Gminy
Dubicze Cerkiewne i Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji oferujemy:
1.Dostawę oleju napędowego za cenę (wg dystrybutora na dzień przetargu) .................... zł/litr (brutto)
- stały rabat .................zł/l.
2.Dostawę etyliny U 95 za cenę (wg dystrybutora na dzień przetargu)
........................ zł/litr (brutto) - stały rabat .................zł/l.
3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty. Zawarte w zapytaniu ofertowym wymagania oraz
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
4.Dostawę zrealizujemy sami.
5.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i
miejscu określonym przez Zamawiającego.
6.Przyjmujemy 30 dniowy termin płatności za dostarczone paliwo, liczony od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

......................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawczy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego .
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na na dostawę oleju napędowego (ON) w ilości 10.000 litrów i benzyny bezołowiowej
95 w ilości 4 000 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu, samochodów
strażackich, samochodów służbowych ) i kanistrów stanowiących własność Gminy Dubicze
Cerkiewne i Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. (nr sprawy
OR.271.10.2018)
ja (imię i nazwisko)
......................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
jako (stanowisko służbowe)
......................................................................................................................................................
poniżej składam wymagane oświadczenia.
I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące Wykonawcy*.
1.

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

II. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące
wykonawcy*.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
SIWZ spośród warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 b ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dnia ………………………. r.
……………………………………….
(pieczęć i czytelny podpis osoby upowaznionej)

III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy ich składaniu.
Dnia ………………………. r.
……………………………………….
(pieczęć i czytelny podpis
osoby
upoważnionej)

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
Umowa nr OR.271.10.2018( projekt)
zawarta w dniu …........r w Dubiczach Cerkiewnych pomiędzy:
Gminą Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne NIP 6003 00 14 518
reprezentowaną przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne – Pana Leona Małaszewskiego zwanym
dalej w treści umowy ”Zamawiającym”
a firmą ….....................zwanym dalej w treści umowy ,, Wykonawcą”.
W dalszej części niniejszej umowy „Zamawiający” i „Wykonawca” zwani będą indywidualnie
Stroną lub łącznie Stronami.
W wyniku rozstrzygnięć postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.06.2018r.r. została
zawarta umowa następującej treści:
§1
1.Wykonawca

zapewnia możliwość bezgotówkowego zakupu paliw przez Zamawiającego przy
zastosowaniu specyfikacji zakupów na stacji paliw w Dubiczach Cerkiewnych ( położonej najbliżej
siedziby Zamawiającego) 10 000 l oleju napędowego (ON) i 4 000 benzyny bezołowiowej 95 z
bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu, samochodów strażackich, samochodów
służbowych ) i kanistrów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne i Gminnego Ośrodka
Kultury,Sportu i Rekreacji
2.Zakupu paliwa odbiorca będzie dokonywał sukcesywnie w zależności od potrzeb bieżących.
3.Paliwo będzie tankowane do zbiorników i kanistrów.
4.Przedmiot niniejszej umowy będzie spełniał aktualnie obowiązujące w Polsce normy jakościowe
dla tego rodzaju paliw.
§2
1. Termin realizacji zamówienia : 15 lipca 2018r. do 14 lipca 2022r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całości zamówienia w podanym okresie.
§3
Zamawiający może żądać potwierdzenia właściwości zakupionego paliwa - aktualnymi wynikami
badań laboratoryjnych, które wykona Wykonawca na koszt własny.
§4
1. Cena paliw wg złożonej oferty na dzień przetargu wynosi
1) olej napędowy –..... zł/l – stały rabat –......... zł/l (cena sprzedaży brutto)
2) benzyna bezołowiowa 95 – ….....zł/l – stały rabat …....zł. (cena sprzedaży brutto)
2. Faktury będą opłacane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
- I okres rozliczeniowy – od 1 do 15 dnia każdego miesiąca,
- II okres rozliczeniowy – od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca
4. Faktura VAT będzie uwzględniała ilość zakupionego paliwa w danym okresie rozliczeniowym. Za

datę sprzedaży ustala się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
§5
Zmiana ceny paliw może nastąpić tylko przy zmianie ceny u producenta lub zmianach
podatku VAT lub akcyzy przy utrzymaniu stałej wysokości udzielonego rabatu – …..............zł/l
ON i Benzyny bezołowiowej 95 oraz zachowaniu zasady konkurencyjności cen na rynku.
§6
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną za zwłokę w terminie płatności wysokości
0,02% wartości faktury
2.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,1% wartości nie
zrealizowanego w danym dniu zakupu paliwa.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§8
1. Strony zastrzegają sobie prawo do 14 dniowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć jednostronnie warunki umowy bez wypowiedzenia w
przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów § 5 umowy.
§9
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze strony.

Wykonawca:

Zamawiający:

