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ocŁoszENIE
zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

oGŁoszENIE DoTYczY: zamów enja pub icznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES

19.10.2010 r.

o zeMóWIrNru

Nazwal z€spół Ekonomiczno Administracyjny szkół w Goździe
Adres pocżowy: ul. Radomska 7
l4iejscowość| Gózd
Kod pocztowy: 26 - 634 Gózd
WojewódŻhło| mazowieckie
Tel.i 4A 32O 23 57
Faks: 48 32O 23 57
Adres strony internetowej Żamawiającego : www.bip'gozd.pl

I'2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo : Admin]stracja samorządowa

SEKCJA II I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) ooKREśLENIE PnzeoMroru zAl..'óWIeNlł
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoI Dostawa oleju opa&lwe4l w
łączae/ i1ości 180 000 Littólv na seŻo, gtzewcŻy 2010/2011 ,

II'1.2) Rodzai zamówienial dostawy
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu żamówi€nia
Przedmiotem zamówionia jest dostarva oleju opalowego w lącznej ilości 180 0oo litrów
na sezon grzewczy 2010/2011 o paramctrac]r niegorszych niż:
- wartość opałowa nic njższa niż _ 41 000 MJ/Kg
- zawartość sialki nie więcei niź 0,1 7.
- gęstość w l5o C max

Miejsca dostaw

- 860kg/m3

1.Kotlo}v{in przy Publicznej szkole Podśtawowej \1'Goździe ul. starowiejska l30
2.Kotłownia przy Publicznei szkole Podstawowej w K|watce
3'Kotlownia przy Publicznej szkole Podstawowej \y Kuczkżch Kolonii
Waftość Zamówjcnia nie przekacza kwot) określonej w przePisach wydan),ch na podstalvie
arl.l ] ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( poniżcj l25 0oo euro) .

u.1.4) czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie

II'1.5) WsPóLNY sŁownrx złvowreŃ 1cPv) : o9.13.51.oo - 5 '

II.1.6) czy dopuszcza się zlożenie oferĘ częściowej : 'ie

Il.1.7) czy dopusŻcza się złożenie oferty wariantowei I nie



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)
data zakończenia: t5.04'Żo77 r.

I.1) WADIUM
Informacja na temat wadiurnl zamawiający nie wymaga Wniesienia Wadium

IrI.2) ZALTCZKT
cry przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: n e

III.3) wARuNKI UDzlAŁu W.PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBu DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKoW

III'3.1) uprawnienia do wykonywania określonej dziala|ności lub aŻ}nńości' jeżeli prrŻepisy
prawa nakładaią obowiązek ich posiadania
opis spoŚobu dokonywania oceny Śpełniania tego warunku
Za spełnienie walunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności'
uamaw]ający uzna posadanie ] - Ważnej koncesji na obrót paliwarnj ciekłyrni

III'4) INFoRMACJA o ośWIADczENIACH LUB DoKuMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc
WYKoNAwcY W cELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW uDZIAŁU w
PosTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLuczENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania śpełniania przeŻ Wykonawcę warunkóĘ o których mowa
w ań. 22 ust. 1 ustawy' oprócz oświadczenia o spełnianiu warunkóW udziału
w postępowaniu należy pŻedłożyć|

koncesje,

III.4.2) W zakr€sie potwierdzenia niepodlegania \łryklucŻeniu na podstawie ań. 24 ust. 1
ustawy' naleł przedłożyć:

. oiwiadlaen e o o.ar. podsraw oo wykluctenia

. aktualny odpjs z Właściwego rejestru, jeże i odrębne prŻeplsy Wymagają wpsu do rejestru, W celu
Wykazanla braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań. 24 ust' 1 pld 2 ustawy, WĄ/stawiony nie
Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składanja WnioskóW o dopuszczenie do udziału
W posĘpowaniu o udzie]enie zamóWienia a bo składania ofeń, a W stosunku do osób fizycznych
ośWiadczenle W zakresie alt' 24 ust' 1 pld 2 ustawy

. aktua]ne ŻaśWiadczenie Właśc wego naczeln]ka urzędu skarbowego potwierdŻające, że Wykonawca
nie zalega Ż opłacaniem podatków lub zaśWiadczenie/ że uzyskał przew]dziane prawem ŻWoln enie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub WstrŻymanie w całości Wykonan a decyzji
Właścrwego organu - Wystawione nie wcześnjej niż 3 miesiące prŻed Upływem term]nU składania
Wn]oskóW o dopr.]sŻcŻenie do udziału w postępowani! o trdzielenie ŻamóWien]a albo składania oferl

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicŻnych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lL.]b miejsce zam eszkania poza teMoriurn RŻecŻypospo]itej
Polsk ej' prŻedkłada:
III.4.3.1) dokumenl Wystaw ony W kaju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poh{jerdzający, że:

. nie otwańo jego l kwidacji ani nie ogłoszono Upadłośc] Wystaw ony nie Wcześniej niż 6 m eslęcy
prŻed upływem term nu składan a WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowani! o udzlelenie
ŻarnóWien]a a bo składanla ofeń

. nie zalega z U]szczan]em podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne j zdrowotne a bo że
uzyskał prŻewidziane prawem zwoln]enie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
Wstrzymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu _ Wystawiony nie WcŻeśnjej nlz 3
miesiące prŻed UpłyĄ.em terminu sldadania WnioskóW o dopusŻczenie do udŻiału W posĘpowaniu
o udzelenie zamóWenia albo składania ofeń



I '5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH' zE oFERowANE DoSTAWY'
usŁUGI LuB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWIADAIĄ oKREśLoNYM wYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy| uśługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokum€nty nie\^rymi€nione W pK III.4) albo w pkt III.5)

1'DokUment, z którego Wynlka upoważnian]e Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo
do reprezentowan]a wykonawcy, o ]e ofertę składa pe{nomocnik.

2'0śW adcŻen e o spełnianiu warunków udżiału w postępowaniu (załącznik nr 2 do slwz)'

III.7) cŻy o9ranicza Śię możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców/ u których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCIA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV'1'1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieogranicŻony

IV. 2) KRYTERIA OCENY OfERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najniższa cena

Iv'2.2) czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

IV. 3) ZMIANA UMOWY
cŻy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartei umowy w stosunku do treści oferty/
na podstawie której dokonano wyboru v'ykonawcy :

Istotne postanowienia lmowy okeślone zostały W ŻałącŻonym WzorŻe Umowy (zał' nr 4 do SIWZ) '

cena brltto za 1 ltr oleju opałowego usta ona W Wyn ku postępowanla prŻetargowego będzie
obowiązywała prŻy p erwszej dostawie'
Na dostarczony olej opałowY Wykonawca udŻjela stałego upustu od ceny producenta.
W dostawach realizowanych W terminach późniejsŻych Zamaw ający przewiduje możliwość Zmiany treśc]

umowy zgodnie Ż art' 144 ustawy p'z'p. W zakresie zmiany cen. Nieodzownym Warlnkem do Żnrjany
cen jest zrnjana cen prŻeŻ producenta lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe, pub ikowane na

stronach interneto\łych prodl]centa na dzień rea]izacji dostawy oiejl] do Zamawiającego '

Każdorazowa zmiana cen Wymagać będŻie podp sania aneksu do zawańej umowy ,

Aneks do umowy wynikający z konieczności zmialy ccn sporządza Wykonawca. przy czym
Zamaw]ający dokonuje sprawdzenia prawidłowośc na podstawie dokumentów ŻałącŻonych do ANEKSU'
Dostawca do składanej FalĆury dołączy dokument stw|erdŻająry zmianę ceny u producenta,
i o taką kwotę obniżY lub podwyższy cenę sprzedaży jed nego litra o eju opałowego '

IV.A) INFORMAC]E ADMINISTRACYJNE
IV.4'1) Adres strony internetowej' na którei iest dostępna specyfikacia istotnych warunków
zamówienia : WWW.bip'qozd'p
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno Adminjstracyjny sŻkół W Goździe u ' Radomska 7, 26 - 634 Gózd pok' 102

IV'4.4) Termin składania Wniosków o dopuszcŻenie do udzialu w postępowaniu lub ofert i
Data: 28.10.2010 godzinal 09:50

Miejscel Zespół Ekonom]czno AdminlstracYjny Szkd W Goździe ul' Radornska 7, 26 - 634 Gózd pok. 102

tV'4.5) Termin związania ofertą: okres W dniach| 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projeltu/prograńu ze
środków unii Europejskiej : nie dotycŻy

Iv.4.17) czy przewiduje 5ię unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania ŚródkóW pochodzących z budżetu unii Europejskiej oraz
ńiepodlegających zwrctowi środków z pomocy udzielońej przez pańŚtwa członkowski€
Europejskiego Porozumienia o wolnym Hand|u (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia l n e




