ZATWIERDZONE

oGŁoszENIE o ZAMóWIENIU
Za

mieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

oetoszrut DoTY€ZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I I ZAMAWIA]ACY
r.1) NAZWA r ADRES

lgzwa:

Zesprół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7

Miejscowość:Gózd
pocztowy: 26 - 634 Gózd

Kod

Wojewodztwol mazowieckie

Tel.:
48 320 2?57
Faks:
48 320 23 57
Ad res strony internetowej zamawiającego :

wwwbip.gozd'pl

I.2) RoDzA' zAMAwIAJĄcEGo : Administracja samoaądowa

II.1) @KREśLENIEPRZEDMIoTU ZAMóWIENIA
II'1'1) I{azwa nadana zamówieniu przqzzamawiając qo: Dosuwa pahiw
do pojazdow
Ze społu Ekonomicz n o A dm inis taraqingo sz *t;ł i cit dzie .
rr.r.z; Rodzaj zamówienia: dostawy
1I.1'3) określenie pnedmiotu oraz wietkości lub zakresu zamówienia
Płpedmiotem zamówienia iest dostaw'a paliw do poiazdów Zespołu Ekonomiczno

Administrac;ljnego Szkół w G oździe
Zama*viający posiada 4 pojazdy samochod'owe stacjonujące w Goździe
.łanówienre obejrnuje

zakup:

i)

o|eiu napędowego (o].0 - odpowiedniego do pory roku (etni, przejściowy, zimowy)
-

09.13.41.00-8,

w maksymalnej - szacunkowej ilościokoło 75
będą stacje paliw Wykonawcy.

000 litrów .

l\{iejscem odbionr paliw (tankov'ania)

II.1.4} C-zy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

il.1.5) wsPóLNY sŁoWNIK ZAMoWIEŃ (cPv) : 09.13.41.00
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenieoferĘ częściowej
II'.t.7)

:

Qy dopuszcza się złożenieoferĘ warianbwej :

CPV_

:

-8

nie

.

nie
nie

II.2) CZAS TRUTANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIAz)
data zakończenia: 31.L2,2ań r.

IU.1) WADTUM
Informacja na temat wadium: ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium

tt

rrr.2) zAlrczKr

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zarnówienla: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA wcH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania uprałvnień do wykonywania określonej działalnościlub czynności,
zamawiający uzna posiadanie
tj. oleju napędowego.

:_

ważnej koncesji na obrót paliwami objętymi niniejszym zamówieniem

III.4) INFoRMAC'A o ośWIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH' JAKIE MA]Ą DosTARczYć
wYKoNAwcY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNHNIA WARuNKoW uDzIAŁU W
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLuczENIu NA PoDSTAWIE ART. 24 usT. 1

USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazani.a spełniania ptz'ą wykonawcę warunków, o któłych mowa
w aft. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnlaniu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
- koncesje,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1
ustawy, należy pzedłożyć:

.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwegorejestru, jeŹeli odrębne pzepisy Wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert, a wstosunku doosób fizycznych
oświadczenie w zakrcsie art.24 ust. 1 pK 2 ustawy
. wykonawca powołujący się pr4y wykazaniu spełniania warunków udziafu W postępowaniu na potenqał
innych podmiotów, Kóre będą brały udział w realizacji częścizamówienia, pnekłada także dokunrenty
doĘczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym W pK. III.4.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tefiorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument Wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwbrdzający/ że:

.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesĘcy
przed upłrywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składanla ofert

Iil.s) INFoRMAclA o DoKuMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, żr orrRoWANE DoSTAWY'

usŁUGI LuB RoBoTY BUDoWLAN E oDPoWIADA'Ą oKREśLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenb' że oferowane dostawy, usługi lub roboĘ budowlane odpowiadają
określonym rłrymaganiom należy przedłożyć:
III.6) rNNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1'Dokument określającyzasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeŹeli
Wykonawcę reprezentuję pełnomocnik _ także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania
Podplsane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
2.oświadczenie o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu (zaĘcznik nr 2 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 5a olo pracowników stanowiąosoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
w.1.1} Tryb udzielenia zamówienia : przetarg
rv. 2) KRYTERTA OCENY OFERT
lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najniższa cena

;
nieograniczony

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

: nie

IV.3) ZMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zrniany posbnowień zawartej umou'y w stosunku do treściofe*y,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie

IV.4) INFORMACT E ADMINISTRACYJ N E
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna speyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno Administraryjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 _ 634 Gozd pok' 102

lv.4,4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pcĘpowaniu lub ofeft:
Data: 04.10.2At2r. godzina: 09:50
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, Ż6 _ 634 Gózd pok. 102

Iv.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeft)
Iv.4.16) Informacje dodatkowe' w tym doĘczące finansowanla projektu/programu ze
środków Unii Europe;iskiej : nie doiyczy
Iv.4.17) Qy pnewiduje się u_nieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku niepzyznania śródków pochodzących z budżetu Unii Europe}skiej oiaz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pańshra członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być peeznaczone na
sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nie
IVliejsce publikacji ogloszenia o przeta-rgg :
BirrńryriŻarrrówrJli Pińk;;;;il Ń; toŁ-$E6,'
z dnia.E,5],.9!.'.'Ęśł{.ł..
Strona internetowa Zamawiaj1ącego _ x,lłnv.bi$'gozd.łr{ clnia ...&F.'.95.'€.q/._a
'.
Tablica ogłoszeii w lrri1jscu.publn"lię 5[ostęprryrri w siedzibie
jJK..r.
Zamawiaj ącego dnia ń?.,,.V.Yq.. 5.Y
_

łQ{ł

