Ciechanowiec, dnia 12 grudnia 2016 r.
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez
Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Ciechanowiec
Zapytanie obejmuje sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego
spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r.
poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 228:2013-04 oraz PN-EN 590:2013-12 w
szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej:
a) Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 500 litrów
b) Olej napędowy ON – 8 000 litrów
Nazwa i kod zgodnie z CPV: 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4
Wartość netto zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 Euro, w związku
z czym w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
1.1. Wykonawca zapewni do obsługi zamówienia co najmniej 1 stację benzynową położoną
w granicach administracyjnych Ciechanowca, która jest czynna co najmniej od godz.
7:30 do 15:30 w dni powszednie oraz posiada w ciągłej sprzedaży etylinę bezołowiową
Pb95 i olej napędowy ON.
1.2. Podana ilość paliwa jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia
zakresu zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb
Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do
żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. Zakup paliw odbywać się będzie
sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
1.3. Przedmiot zamówienia musi być dostępny w dni powszednie przez cały rok.
1.4. Zamawiający będzie mógł korzystać z całej sieci stacji paliw, jeżeli Wykonawca posiada
więcej niż jedną stację.
1.5. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą
z wyszczególnieniem transakcji (data zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju
i wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu, z wyszczególnieniem
numeru rejestracyjnego samochodu). Rozliczenie będzie następowało na koniec miesiąca,
termin płatności 21 dni od daty sprzedaży.
1.6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości
(orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa zgodną z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych a w
szczególności z badania zawartości siarki.
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności posiada aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana poprzez analizę
złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
4. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną lub
osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub przesłać:
 faxem na numer: (86) 277 10 66
 pocztą elektroniczną (w formie skanów wypełnionego i podpisanego formularza
ofertowego wraz z załącznikami) na adres: sekretariat@ciechanowiec.pl
w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 15:30.
W przypadku złożenia oferty w formie fax-u lub e-maila, należy niezwłocznie przesłać w
formie papierowej oryginał formularza ofertowego wraz z załącznikami pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (przy czym liczy się
data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną).
5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) cena – znaczenie kryterium – 60%
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ---------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” - 60.
2) upust – znaczenie kryterium – 40%.
Punkty w kryterium upust zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa wartość upustu przedmiotu zamówienia
spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 40
wartość upustu przedmiotu zamówienia

badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Upust” - 40.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
O = Kc + Ku
Kc - ilość punktów otrzymanych w kryterium cena
Ku – ilość punktów przyznanych w kryterium upust
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Marzena Kendzierska,
tel. (86) 277 11 45 wew. 40, e-mail: kendzierska.m@ciechanowiec.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Formularz cenowy,
3. Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy
Zamawiający:
Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2016 r. na:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez
Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Ciechanowiec
Wykonawca:
Nazwa …………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………
e-mail: ...................................................................................................................................
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym za wyliczoną na formularzu cenowym cenę brutto
........................zł (łącznie z podatkiem VAT i marżą/upustem*)
słownie:....................................................................................................................................
...., stawka podatku VAT........... %, wartość podatku VAT ………………………….. …zł
co stanowi:
olej napędowy ON w ilości 8 000 litrów :...........................zł brutto.(słownie:
..................................................................................................................................................)

benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 500 litrów: .................................zł brutto
(słownie: ....................................................................................................................................)

Oferowana cena jednostkowa brutto 1litra ON.................................................................zł
(słownie złotych :..................................................................................................................), tj.:
(Oferowana cena jednostkowa brutto 1l ON ………………zł - Upust 1l ON
....................zł/l).

Oferowana cena jednostkowa brutto 1l Pb 95....................................................................zł
(słownie złotych :.......................................................................................................................)
tj.: (Oferowana cena jednostkowa brutto 1l Pb95 ………………zł - Upust 1l Pb95
....................zł/l).

Oświadczam, że:
Zobowiązuję się wykonywać zamówienie sukcesywnie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Termin płatności: 30 dni

Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy
1) ……………………………………………tel. kontaktowy, fax : ……………..........
Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz z wzorem umowy i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.
3. Oświadczamy, że 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.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i
nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

......................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2
Wzór umowy
zawarta w dniu .......................r. w Ciechanowcu pomiędzy:
Gminą Ciechanowiec , ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowaną przez:
1. Burmistrza – Mirosława Reczko,
zwaną dalej ,,Zamawiającym”,
a
........................................................................................ z siedzibą ........................
......................................................................................................................................
.......................................................................................... reprezentowanym przez:
....................................... - .......................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
 Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy paliw realizowanych w postaci świadczeń
cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby
Zamawiającego na stacji paliw do pojazdów samochodowych Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec.
 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać od 01.01.2017 r. do dnia
31.12.2017r.:
Benzyny bezołowiowej, Pb 95 w ilości - 500l.
Oleju napędowego ON w ilości – 8.000l.
 Zamówienia będą realizowane na warunkach i w miejscu zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy w terminach według bieżących potrzeb Zamawiającego, bezpośrednio do
zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego.
II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do pełnej realizacji przedmiotu
umowy.
III. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
§3
1. Wartość umowy wyrażona w PLN została ustalona na podstawie cen brutto
jednostkowych paliw obowiązujących w dniu złożenia zapytania ofertowego, tj. w dniu
12.12.2016r. i wynosi:
 Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ..... zł brutto/ 1litr

w tym: Upust Pb 95 - ................. zł/1 litr
 Olej napędowy (ON) – ...... zł brutto/1 litr
w tym: Upust ON - ........................... zł/litr
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje zapłata ustalona wg złożonej
oferty
w
kwocie
brutto:
....................,-zł
słownie:
............................
.................................................
(w tym ........% podatku VAT – ............................., - zł )
Słownie: .....................................................................................................
3. Strony dopuszczają możliwość zmian cen jednostkowych wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu bez aneksowania niniejszej umowy i zgodnie ze wskaźnikiem
wzrostu cen lub uzależnieniem od cen producentów, jednak nie mogą być wyższe od cen
konkurencyjnych dostawców w okresie ważności umowy.
4. Upust zadeklarowany przez Wykonawcę obowiązywać będzie w okresie realizowania
umowy i uwzględniany będzie w każdej fakturze rozliczającej zakup paliw.
5. Zapłata na rzecz Wykonawcy będzie następować przelewem na konto wskazane na
fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, przy czym termin uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego wykonawcy nastąpiło w ostatnim dniu
upływu terminu.
6. Fakturę VAT obejmującą kolejne zakupy paliwa Wykonawca będzie wystawiać
Zamawiającemu okresowo, raz w miesiącu.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw
będących przedmiotem niniejszej umowy.
8. Faktury należy przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zbiorczym zestawieniem ilości
wydanego paliwa (w formie pisemnej).
9. Zestawienie ilości wydanego paliwa powinno zawierać co najmniej: nr rejestracyjny
pojazdu tankowanego, przebieg kilometrów tankowanego pojazdu, datę tankowania,
rodzaj paliwa i jego ilość.
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do
wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej.

IV. KARY UMOWNE
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości
10% wartości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekroczy kwotę zastrzeżonych powyżej kar umownych.
V. SPORY
§5
1. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej

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 miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie:
przepisy - Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz
określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione
zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu/spadku podatku VAT.
3. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla
każdej ze stron.
4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

