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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 133 000 euro
na „ Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 „

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Adres pocztowy:
ul. Radomska 7
Miejscowość:
Gózd
Telefon:
048 3202357

Kod pocztowy: Województwo:
26-634
mazowieckie
Fax:
048 3202357

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.gozd.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

” Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 180 000 litrów na sezon grzewczy
2009/2010 ”
II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej
ilości 180 000 litrów na sezon grzewczy 2009/2010 .

Miejsca dostaw
1.Kotłownia przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Goździe , ul. Starowiejska 130, 26 -634 Gózd

- 130 000 Litrów

( średnia jednorazowa ilość dostaw oleju w litrach 30 000 )

2.Kotłownia przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Klwatce ,26 -634 Gózd

-

25 000 Litrów

-

25 000 Litrów

( średnia jednorazowa ilość dostaw oleju w litrach 5 000 )

3.Kotłownia przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kuczkach Kol.
( średnia jednorazowa ilość dostaw oleju w litrach 5 000 )

Zamawiający zastrzega sobie , że wielkości dostaw będzie realizowane sukcesywnie
i będą regulowane w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie
grzewczym 2009/2010 . Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu .
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia swoim transportem w sezonie
grzewczym 2009/2010 do w/w kotłowni olej opałowy .
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
09135100-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 15.04.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium

Wysokość wadium wynosi 6.000,oo zł (słownie: sześć tysięcy złoty)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania
określone w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz następujące warunki:

1.Złożenie oferty - wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz
ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi
w rozdz. III SIWZ .
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp)
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
- koncesji zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia ważna do 15.04.2010 r.
- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24
ust.1 pkt. 4 - 9 ustawy . wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu ubezpieczeń Społecznych potwierdzająco odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie , lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
3.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zmówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp)
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą
stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 6do SIWZ .
- dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
- wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia samochodów specjalistycznych ,
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ
4. Wykonawca spełnia warunki rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia
zobowiązania do świadczenia
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz
z kopią stosownej zgody/uchwały w przedmiotowym zakresie lub wyciągiem z
umowy spółki/ statutem wykonawcy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
w szczególności w przypadku określonym w art. 230 Kodeksu spółek handlowych,
wymagana jest uchwała/zgoda organu wykonawcy do dokonywania czynności
prawnej
5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp)
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej .
6 .Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 i 2 (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp)
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

- dokument potwierdzający wniesienie wadium na kwotę 6.000,oo zł z okresem
ważności równym okresowi związania ofertą
7.Zaakceptowanie umowy załącznika nr 7 - projekt umowy , parafowany przez
upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli oferenta na każdej stronie
Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego
dokonywanej metodą tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o dokumenty , oświadczenia
i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę .
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. II SIWZ
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie ) oraz
oświadczenia :
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzająco
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie , lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
7) koncesji zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia ważna do 15.04.2010 r.
8)oświadczenie w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do
świadczenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w
przypadku określonym w art. 230 Kodeksu spółek handlowych, wymagana jest
uchwała/zgoda organu wykonawcy do dokonywania czynności prawnej, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wraz z kopią stosownej
zgody/uchwały w przedmiotowym zakresie lub wyciągiem z umowy spółki/statutem
wykonawcy
9) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia samochodów specjalistycznych ,
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ
10) Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ
11) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą
stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 6do SIWZ wraz z dokumentami

12 )polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej .
13) w formie załącznika nr 7 - zaakceptowany projekt umowy , parafowany przez
upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli oferenta na każdej stronie .

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 100 %
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia :

www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Formularz SIWZ został udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej .
Istnieje możliwość dostania formularza w siedzibie Zamawiającego
Gózd, ul. Radomska 7 pokój nr 102
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 19/10/2009 Godzina: 10:50
Miejsce:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7 I piętro ,
pokój 102

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy

Gózd, dnia 09.10.2009 r.
Dyrektor
inż. Józef Drab

Otrzymują:
1.a/a
2.Biuletyn – Urzędu Zamówień Publicznych - 09.10.2009 r.
3.Strona internetowa www.bip.gozd. pl od 09.10.2009 r. do 19.10.2009 r.
4.Tablica ogłoszeń w siedzibie ZEAS w Goździe od 09.10.2009 r. do 19.10.2009 r.

