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:
Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP
w Tworkowicach oraz świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry, Wojtkowice Stare
w ilości około 25 000 litrów.
Olej opałowy winien być I klasy jakości, spełniać warunki jakościowe określone Polską
Normą (PN-C-96024:2011) oraz następujące parametry:
- gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3,
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,
- zawartość siarki nie większa niż 0,10% m/m,
- lepkość kinetyczna w temp. 20oC nie większa niż 6,00 mm2/s,
- barwa – czerwona.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 09.13.51.00-5 olej opałowy
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.).
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 cena upustu netto za 1 litr oleju spośród
badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 40
cena upustu netto za 1 litr oleju 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:
Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP w Tworkowicach oraz
świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry i Wojtkowice Stare.
Wykonawca:
Nazwa …………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………
e-mail: ...................................................................................................................................
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu za wyliczoną na formularzu cenowym cenę brutto ……………………...
złotych (słownie złotych: …..………….......................………………………….……),
w tym upust .........zł/l (słownie: .............................................zł/l).
2. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami,
2) cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni,

4) akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej
z ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
5) olej opałowy spełnia wszystkie parametry wskazane w Polskiej Normie PN-C96024.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………….……….
2) …………………………………………..………
3) ………………………………………………….
Oświadczamy, że załączniki Nr ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępniane.

……………………..., dnia ……...... 2016 r.

……………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2
Formularz cenowy

(pieczęć Wykonawcy)
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na:
Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP w Tworkowicach oraz
świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry i Wojtkowice Stare.
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi
cenami:
Ilość
litrów*

Cena
jednostkowa
producenta
netto (PLN) za
1 litr oleju
opałowego

Marża/upust**
(PLN)
za 1 litr oleju
opałowego

Cena ofertowa
Wykonawcy netto w
PLN (z
uwzględnieniem
marży/upustu) za 1
litr oleju opałowego

Wartość
30 000 litrów
oleju
opałowego

25 000
Podatek VAT (……%)
Cena ofertowa brutto
Uwaga:
* Podana ilość stanowi szacunkowe (przewidywane) zapotrzebowanie Zamawiającego na olej
opałowy.
** niepotrzebne skreślić
CENA OFERTOWA BRUTTO …………………………………………………………
słownie złotych: ……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………
Wartość upustu za 1 litr oleju opałowego ...................... (słownie: .....................................)

Do obliczenia ceny ofertowej netto przyjęto cenę hurtową netto oleju opałowego lekkiego
z dnia 12.12.2016 r. producenta oleju opałowego: ……………………………………………,
strona internetowa, na której publikowane są aktualne i archiwalne ceny oleju opałowego
wskazanego producenta: ……………………………………………………………………

…………………………………………
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 3
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:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni
budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach,
OSP w Tworkowicach oraz świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry i Wojtkowice Stare.
2. Olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe
określone Polską Normą (PN–C–96024:2011) oraz charakteryzować się następującymi
parametrami:
 gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3,
 wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,
 zawartość siarki nie większa niż 0,10% m/m,
 lepkość kinetyczna w temp. 20o C - max. 6,00 mm2/s,
 barwa – czerwona.
3. Strony ustalają termin realizacji zamówienia od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
4. Szacunkowe zużycie oleju opałowego w czasie trwania umowy wyniesie około 25 000
litrów.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu oleju opałowego w ilościach mniejszych
lub większych od ilości wskazanych w ust. 4. w zależności od faktycznych potrzeb
Zamawiającego.
§2
1. Dostawy będą realizowane do lokalizacji określonych przez Zamawiającego na podstawie
telefonicznych zamówień przekazywanych przez pracownika Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu.
2. W zamówieniu będzie określona ilość oleju opałowego, miejsce dostawy, nazwisko osoby
składającej zamówienie, numer jej telefonu.
3. Wykonawca dostarczy olej opałowy w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania
zamówienia, w godzinach 7:30-15:30, na własny koszt.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
o terminie dostawy pod numerem telefonu podanym w zamówieniu.
5. Dowodem zrealizowania każdej dostawy będzie pisemne potwierdzenie dostawy,
dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości
i rodzaju dostarczonego oleju opałowego.

6. Odbiór oleju odbywać sie będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów
pomiarowych cysterny Wykonawcy i kopii świadectwa jakości, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
§3
1. Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość oleju opałowego, co najmniej o parametrach
wskazanych w § 1 ust. 2. Jakość każdej dostawy będzie potwierdzana przez Wykonawcę
kopią świadectwa jakości wystawioną przez producenta oleju.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych oleju Zamawiający niezwłocznie powiadomi
Wykonawcę o tym fakcie, co będzie równoznaczne ze złożeniem reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i uwzględnienia
uzasadnionej reklamacji.
4. Wykonawca pokrywa straty Zamawiającego z tytułu obniżonej wartości opałowej oleju,
bądź uszkodzeń urządzeń kotłowni spowodowanych paliwem o nieodpowiednich
parametrach.
5. Wykonawca odpowiada za ewentualne straty materialne powstałe u Zamawiającego
wynikające z opóźnienia dostawy oleju w stosunku do terminów ustalonych w § 2 ust.3
umowy.
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego
Zamawiającemu oleju opałowego.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń Zamawiającego na wskutek dostarczenia oleju złej
jakości Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych
urządzeń w pełnej wysokości, bądź też pokrycia kosztów ich wymiany gdy taka
konieczność zaistnieje.
§4
1. Wartość zamówienia określonego w § 1 nie przekroczy kwoty netto……………………....
(słownie złotych:……………………………………….), plus ........% podatek VAT
………… (słownie złotych: ……………………..), co łącznie stanowi kwotę
brutto………………….. (słownie złotych: ………………………………………………..).
2. Zamawiający zapłaci za daną dostawę kwotę brutto wynikającą z iloczynu ilości
odebranego oleju opałowego i ceny hurtowej netto oleju opałowego producenta z dnia
dostawy powiększoną lub pomniejszoną o iloczyn ilości odebranego oleju opałowego i
wielkość stałej w okresie trwania umowy marży/upustu w wysokości: ...............zł/ l plus
podatek VAT ...... %.
3. Cena hurtowa producenta oleju opałowego publikowana jest na jego stronie
internetowej ...................................................... .
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest pisemne potwierdzenie
dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5.
5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,
określonej w ust. 1 kwota wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w stosunku do tej
części dostaw, która wykonana będzie po zmianie stawki VAT. Zmiany te wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zapłata dokonana będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
9. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) 0,8 % wynagrodzenia netto, za daną dostawę ustalonego w sposób wskazany w § 4
ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie powstałej z winy Wykonawcy,
2) 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1, w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
2. W przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej
odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni:
1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
2) w przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę,
po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. 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.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

