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oGŁoszENIE o zAMoWIENIu
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiąZkowe

ocŁoszENIE DoTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIA!ĄCY

r.1) NAZWA r ADRES
Nazwa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość: Gózd
Kod pocztowy: 26'634 Gózd
Województwo: mazowieckie
Tel.: 48 320 23 57
Fak: 48 32O 23 57
Adres strony internetowej zamawiającego : www.bip.gozd.p!

I.2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

SEKCJA II I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

il.1) ooKREśLENIE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego= Dostawa oleiu opałowego w

łącznei ilości 160000 litów na sezofl gzewczy 2012/2013 .

' II.1'2) Rodzaj zamówienia: dostawy_ II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 160 000 litrów
na sezon grzewczy201tl2012 o parametrach nie gorszych niż:
- wartość opałowa nie niższa niż _ 41' 000 MJ/Kg
- zawartośc siarki nie więcej niż - 0,1 "/"
_ gęstość w l5o C max - 860kg/m"

Miejsca dostaw
l.Kotłownia przy Zespole Szkół w Goździe ul. Starowiejska 130

' 2.Kotłownia prry Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
3.Kotłownia prry Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty okreŚlonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( poniżej l30 000 euro) .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających ; nie

II.1.5) WSPóLNY sŁoWNIK zAMowIEŃ (cPV) : 09.13.51.00 - 5 .

II'1'6) Cry dopuszcza się złożenie oferĘ częściowej : nie

II.1.7) Cry dopuszcza się złożenie oferĘ wariantowej : nie



rr.2) czAs TRWANTA ZAMOWTENTA LUB TERMTN WYKONANTA2)
data zakończenia: 15.04.2013 r.

SEKCJA TII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,
FINANSOW)TM I TECHNICZNYM
rrr.l) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawia1ący nie wymaga wniesienia wadium

rrr.2) zALrczKI
Cry przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARuNKI UDzIAŁu w.PosTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA wcH WARuNKoW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności' jeże!i przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci,
zamawiający uzna posiadanie : - ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

III.4) INFoRMAC'A o ośWIADczENIAcH LUB DoKuMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć
WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW uDzIAŁU W
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 usT. 1
USTAVVY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w ań. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

- koncesje,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie alt. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aKualny odpis z właściwego rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art' 24 ust' 1 pkt 2 ustawy

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń

. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenĘ dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt. 111.4.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pzedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że;

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



' nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert

ul.s) INFoRMAC'A o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, żr orrRowłNE Do5TAWY'
usŁucl LUB RoBow BUDoWLANE oDPoWIADAJĄ oKREśLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom na leży przedłożyć=

Irr.6) INNE DOKUMENW
Inne dokumenĘ niewymienione W pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Dokument określająry zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli

Wykonawcę reprezentuję pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania
Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawry.

2.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do S!WZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko dla
wykonawców, u których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełńosprawne : nie

SEKCIA IVI PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWTENIA
ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeft: Najnizsza cena

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

rv. 3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofefi,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy :

Istotne postanowienia umowy okeślone zostały w załączonym Wzorze umowy (zał. nr 5 do SIWZ) .

Cena brutto za 1 litr oleju opałowego ustalona w wyniku postępowania przetargowego będzie
obowiązywa ła prl1 pienłszej dostawie.
Na dostarczony olej opałowy Wykonawca udziela stałąo upustu od ceny producenta'
W dostawach realizowanych w terminach późniejsl1chZamawiający przewiduje mozliwość zmiany treści
umowy zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p. w zakresie zmiany cen. Nieodzownym warunkiem do zmiany
cen jest zmiana cen przez producenta lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe, publikowane na
stronach internetowych producenta na dzień realizacji dostawy oleju do Zamawiającego .

Kazdorazowa zmiana cen Wymagać będzie podpisania aneksu do zawańej umowy .

Aneks do umowy wynikający z konieczności zmiany cen sporządza Wykonawca, przy czym
Zamawiająry dokonuje sprawdzenia prawidłowości na podstawie dokumentów załączonych do ANEKSU.
Dostawca do składanej Faktury dołączy dokument stwierdzający zmianę ceny u producenta,
i o taką kwotę obnizy lub podwyższy cenę sprzedaży jednego litra oleju opałowego '

IV.4) rN FORMACTE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uryskać pod adresem:
Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe ul' Radomska 7,26 - 634 Gozd pok. 102

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeft :

Data: 26.09.2012 r. godzina: 12:00

Miejsce: 7espół Ekonomiczno Administraryjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 _ 634 Gozd pok' 102

IV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeft).



IV.4.16) Informacje dodatkowe' w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : nie doĘczy

Iv.4.L7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania Sródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub częścizamówienia : nie

Gózd, dnia 17.09.20t2 r.



IV.4.16) Informacje dodatkowe' w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : nie dotyczy

Iv.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku niepzyznania Srfoków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej pfzez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie

Gózd, dnia 17.09.2012 r,


