
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego'

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

l. {) NAzwA l ADRES: ZespÓł Ekonomiczno Administracyjny SzkÓł GÓzd, ul. Radomska 7,

26-634 GÓzd, woj. mazowieckie, tel. 48 320 23 57, faks 48 320 23 57.

www.bip.gozd.pl

l. 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄGEGO: Administracja samoządowa'

ll.' } oKREŚLENIE PRzEoMloTU zAMÓWlENlA
ll.1.{) Naara nadana zamówieniu praezzamawiającego: Dostawa oleiu opałowego w łączaei
ilości 185 000litrów na sezon grz,evłcay 2014/2015

!l.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
ll.l.4) określenie pzedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pzedmiotem zamówienia
jest dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 185 000 litrÓw na sezon grzewczy 201412015
o parametrach nie gorszych niż:
_ wańoŚć opałowa nie niŹsza niŻ- 41 000 MJ/Kg
- zawańoŚÓ siarki nie więcej niŻ - 0,1 o/o

_ gęstoŚĆ w 15o C max 860kg/m3
Miejsca dostaw
1.Kotłownia pzy Zespole SzkÓł w GoŹdzie

ul. Starowiejska 130, 26 ó34 GÓzd - 120 000 Litrów
( Średnia jednorazowa iloŚĆ dostaw oleju w litrach 20 000 )

2.Kotłownia pzy Publicznej Szkole Podstawowej
w Klwatce Królewskiej,26 634 GÓzd
( Średnia jednorazowa ilość dostaw

3.Kotłownia pzy Zespole SzkÓł
w Kuczkach Kolonii

- 25 000 Litrów
oleju w litrach 5 000 )

000 Litrów-40
5000)( średnia jednorazowa iloŚÓ dostaw oleju w litrach

ll'1.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 09'13.51.00-5
ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie oferty częścioweJ: nie.

ll.{.8) czy dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowei: nie.

ll.2) czAs TRWANIA ZAMÓWEN|A LUB TERM|N WYKoNANIA: okres zakończenia: ',l5.04'2O15r.

SEKGJA lll: INFoRMĄGJE o GHARAKTERZE PRAWNYM. E(RNOM!GZ1,|Y!{'- -

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADruM
lnformacja na temat wadium: Zamawia1ący nie wymaga wniesienia wadium

ilr.2) zALrczKl

lll.3) wARuNKl UDzlAŁU w PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
SPEŁNIANIA wc}l WARUNKÓW



lll. 3.1) Uprawnienia do wykonyrania określone| działalności lub crynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziałalności

lub czynności, zamawiający uzna posiadanie:
- ważneJ konces|l na obrót paliwaml clekłymi

lll.3.2) Vlliedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegÓlnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku popŻez złożenie oświadczenia.

lll.3.3) Potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełn ianie wa ru n ku poprzez złoŹen ie oświadczen ia.

l!l.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiającv nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie'
Wykonawca potwierdza spełn ian ie warun ku poprzez złożen ie oŚwiadczen ia'

lll.3.5) Sytuacia ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełn ia nie waru n ku wprzez złrżen ie oświadczen ia'

lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LuB DoKUMENTAGH, JAK|E MAJĄ DosTARczYĆ
wYKoNAWcY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARuNKÓW UDztAŁU W
PosTĘPoWANlU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUczENlu NA PoDSTAWE ART. 24 UsT. 1

USTAWY
lll.4.l) Yll zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań 22

ust. 1 ustawy, oprócz ośwladczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

o Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub

czynnoŚci, jeżeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególnoŚci
koncesje, zezwolenia lub licencje;

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. .l ustawy,
należy przedłożyć:

oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i infóińacji o działalnośói-
gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał
pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub

wstzymanie w całoŚci wykonania cecyzji właŚciu,ego organu - wystawione nie wcześniej



niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

o aktualne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wczeŚniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

r wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunkÓw udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotÓw, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, pzedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
Wymaganym dla wykonawcy, okreŚlonym w pkt. l}l.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitei
Polskiej' przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający' że:

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości _ wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

e nie zalega z uiszczeniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Że uzyskał pzewidziane prawem arolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstzymanie w całoŚciwykonania decyzji właściwego organu _

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw ó
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

lll.4.4) Dokumenty doĘczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, że nie naleŻy

do grupy kapitałowej;

ltl.5) lNFoRMAcJA o DoKuMENTAoH PoTWERDZAJĄCYCH, Źe oreRowłNE DosTAwY,
usŁUcl LUB RoBoTY BuDowLANE oDPoWADAJĄ oKREŚlotlvnn WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboĘ budowlane, dostawy lub usługi odpowiada|ą
określonym wymaganiom należy pnedłoŻyć: *-

ilr.6) INNE DOKUMENTY
lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

Pełnomocnictwo osÓb podpisujących ofeńę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z pzepisów prawa lub innych $okumentÓw;
Komunikat producenta stwierdzający aktualną cenę netto 1mo oleju opałowego lekkiego
na dzień 16'09'2014r. Wypełniony Formulaz ofertowy.

SEKCJA TV: PROCEDURA
lv.l) TRYB uDzlELENlA ZAMÓWEN|A
lv.l .1 ) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograni czony .



łV.Ż} KRYT€8IA $cEr.łY *FĘRT
lV.2.1} Krytatł ocony afar* najniŹsza eena.

tv.$luilt[At'tA ufi#swY
pn**i*uJa *ię ktatno zmiany pottancw**ń eawa*aj glrtcufy łv *togunku do tr**ci of*rty, na

@*tawi* ktÓrai dokonano v4ybsru wykonłwey:
sopu*łcr*lrc łrnia*y po*tanołx}*ń umovy orar ok**lElli6 w*nlnków rmi*n

't. lstotne posł*rłowienia umo*ry okr*ślons eosta{y łv załąceonyrn \$gorer unnowy
{zd nr 5 do $lWZ) .

3' Cann brutto za { liłr ołoju o'pałowego u*talona x wyni*u po*tępox*nix przetalg$rsso
będeie obowląryr**t* prcy pi*rxmu*i do*tawię'

3. t'ln do*t*ncilony *lei opał*rłry Wikonawc* udrie*a *tł{ago upu*łu od **ny prudłłconta,
ł. W doshwach reali:ęwanych w terminach pÓżni*jszych Zam*wi*jący prz*w*duja

moźlMo*Ć zmiany lreściumowy egodni* l art. 14.4 t*stawy p'r'p. w aakresie amiany
c*n. Nleodzrwnym wan"lnkiem do amiany *en j**t:młana cen p':e*a produwnta lł*b
akcyry ustalonej preea orsany p*ń*fwowe, pubIłkowane na *tr*nach internelnwych
pr*ducenta na dzień r*aliaacji dcstawy *teju do ZamawiĄąc*go . l{a*$srauowa erłiana
0*n w}rynagaĆ bę&ie podpisania aneksu do eawartej umowy "

f,- Ang}*s do urnowy wynikająay z k*rłieczno*ci:miany cen *porxądxa Wykonaułca- Brey
*ryrn Zamawi*jący dokonui* spr*wdaenła prawidłrwoścł na podstawie dokurnentsw
załą*eonych so ĄNEK$U .

$" soslawca do składanej Faktury dołącay sok*ment stwie$eający annianę ceny
u producenta, i a t*ką kw*tę ob*iży lub p*dwyżsly cenę spre*daŻy j*d*ą* litra oleju
op#owegc.

fv*} lNFoRtń*cJt ADt**Nl$TRAcYJf'ag
lY'$-{} &sreg atro*y i*t*rnetołtlt}' na łctółgl }**t do*tępna *p*tyfikssłe l*totnyet w*nrnków
cłmlwicnia: www. bip.gozd. pl

$pocyfik*e}ę i$totnych waru*klx z*mlwi*nł* ł*ożna ury*ltxć pod adrcg*m: Z*spÓł
*ko**micano Ądmini*traeyjny $zksł Gsad, ul' Radam*ka 7' 2$63{ GÓed, l piętrn. p*krj nr 102

lv.{-łf} Terni* alłłxdania wni*wkÓx o dopuor*pnig do udei*łtl w portępowentu lrłb ofort;
1$'ss.2s14 godairra 10:50' lrłi*jsc*: Z*spÓł tkonomi*zno Administracyjny $gkÓł ul' Radomska 7,'
26 _ s34 sÓrd. I piętro' pł:kÓj nr 10Ż

tv"4'$} Tgnrrln rrviązania ofeĘ: okres w dniach: 30 {od sat*tecunaso terrninu składania ofert}'

11ł.4.{7} Czy prrewlóuJe *ię uniaw*żfiłoni* p**Ępox*ni* o udzial*n*a aernówlgnł*, w plzyp*dktł
ni*prłyłn**l* *rodłlów pochadąeych l bud*etu l}nii *uropsakiej orax n$*p*dlcg*jących
rwrotolvi *rodkórt z Fnwry udz*alłnoj preer pańetwa ezłonkow*ki* Eurcpej*ktggo
Porozunl*nł* c l|Yolnym Handlu {EFTA'- letÓro mi*Ę być prz*an.cesas r* gfinłn*orani*
cało*cł lub *ęścł rgmówl**l*: nig

G*ed, dnia S5.09.1014r

Mie.isc* publikacji ą$oszenia o przetalgĘ'. ; .l ,/-1 .1l' l i.
Bi**etyn ZamÓwień Publicznych Nr. s.Lj :.':.ii Ś"' :' .{'u{ j'1l

$trana int*rnetowa Źamawi*ją**go * unw.blp'gond'pl dnia

Ą:i
. { {nia 

.'v.ł'.s$.201{ r
. '{j.-,.ss.201ą r.

!,]-:.'*s.zntą lTabt}*a *grłose*łt w rniĄ*ctl publicznie dostępnym w si*d:łbie I*mawi*1ącego snix


