Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego'
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ZAMAWIAJACY

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
ilości185 000litrów na sezon grz,evłcay 2014/2015

łączaei

!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 ilości185 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
120 000 Litrów
ul. Starowiejska 130, 26 ó34 GÓzd
( Średnia jednorazowa iloŚĆ dostaw oleju w litrach 20 000 )
2.Kotłownia pzy Publicznej Szkole Podstawowej
- 25 000 Litrów
w Klwatce Królewskiej,26 634 GÓzd
( Średnia jednorazowa ilośćdostaw oleju w litrach 5 000 )
3.Kotłownia pzy Zespole SzkÓł
-40 000 Litrów
w Kuczkach Kolonii
( średnia jednorazowa iloŚÓ dostaw oleju w litrach 5000)
_

-

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

-

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

ilr.2)

zALrczKl

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

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonyrania określone| działalnościlub 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 złrżenie oświadczen ia'

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
lll.4) lNFoRMAcJA

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 właściwegoĘestru lub z centralnej ewidencji i infóińacji o działalnośóigospodarczej, 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 wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika 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 właściwegooddziału 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
płatnościlub wstzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - 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
e

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;

nie zalega

z

uiszczeniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Że uzyskał pzewidziane prawem arolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całoŚciwykonania decyzji właściwegoorganu _
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 przynależnoścido 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;

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
ltl.5)

określonym wymaganiom należy pnedłoŻyć:

*-

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

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

.
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