Załącznik Nr 1
do Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia

.....................................
/Pieczęć wykonawcy/

OFERTA
Nazwa wykonawcy................................................................................................
Adres wykonawcy.................................................................................................
Telefon.............................................. Fax........................................................
NIP.....................................................Regon ...................................................
Numer rachunku bankowego:................................................................................................................
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez
dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja lub spółki cywilne) jest:
Stanowisko............................................
Imię Nazwisko.......................................
Telefon.................................................Fax........................................................
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy. ” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę:

netto w wysokości:

............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości…...%, tj.:

............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:

............................. zł

słownie złotych:.......................................................................................................................

Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 30.09.2015 r.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy, został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia

umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków.
5. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania .................................................................................................................................

6. Oświadczam/y, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
a) Wykonanie.........................................................................................................................
.....
b) Wykonanie.........................................................................................................................
.....

Miejscowość, data ...........

..............................................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2
do Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia

......................................
/Pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając w imieniu firmy:
Nazwa......................................................................................................................
........
Adres........................................................................................................................
........
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Sukcesywna
detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy”
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.
..................................dnia.................
..............................................................................
..........
podpis osób/ y uprawnionych do składania
oświadczeń woli

Załącznik Nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

......................................
/Pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Działając w imieniu firmy:
Nazwa......................................................................................................................
........
Adres........................................................................................................................
........
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w
dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy”
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................dnia.................

...............................................................................
.
podpis osób/y uprawnionych do składania
oświadczeń woli

Załącznik Nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

......................................
/Pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących
w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w
Trzebnicy ” zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
informuję, że:
• nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.).*
• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

..................................dnia.................
................................................................................
podpis osób/ y uprawnionych do składania
oświadczeń woli

Załącznik Nr 5
do Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia

......................................
/Pieczęć wykonawcy/

Działając w imieniu firmy:
Nazwa......................................................................................................................
............
Adres........................................................................................................................
............

Formularz cenowy
Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna detaliczna dostawa oleju
napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy. ”
W tym
Przedmio
Cena
upust/
t
Jednost
Ilość
Wartość
Lp.
jednostkowa
marża*
zamówie
ka
(litry)
netto
netto w zł.
od 1 litra
nia
netto w zł
1.

Olej
napędowy

1 litr

* - niepotrzebne skreślić

28 000

VAT

Wartość
brutto

Załącznik Nr 6
do Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia

UMOWA
o zamówieniach publicznych w sprawie detalicznych dostaw paliwa o wartości
poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 PZP
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy :
Zespołem Administracyjnym Placówek Oświatowych
reprezentowanym przez :
Agnieszkę Moździerz - dyrektora
Marię Masalską – głównego księgowego
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a firmą ………………………………………………………………
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
§ 1.
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 PZP na

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) o następującej treści :
§ 2.
1. „Zamawiający” powierza, a „Wykonawca” przyjmuje do realizacji dwuletnią dostawę paliw
dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych będących w dyspozycji
„Zamawiającego”.
2. Przedmiot dostawy obejmuje sukcesywne dostarczanie „Zamawiającemu” paliw w
poniższym asortymencie : Olej napędowy – ON,
3. Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy są zawarte w formularzu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie „Wykonawcy” które stanowią
integralną część umowy.
§ 3.
Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od 1.10. 2013 r. do 30.09.2015 r.
§ 4.
1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą formą
wynagrodzenia za realizację dostaw, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z
wymaganiami zawarty mi w SIWZ oraz zgodnie z ofertą „Wykonawcy”, jest wynagrodzenie
określone na podstawie :
1) ceny za 1 litr tankowanego paliwa, uwidocznionej na dystrybutorze w czasie tankowania
pojazdu,
2) faktycznej ilości zatankowanego paliwa,
3) w tym upust (netto) wynosi…..groszy PLN od każdego 1 litra paliwa.

2. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie oferty złożonej przez „Wykonawcę”
wynosi : ………………………. (słownie : ………………………………………..).
3. Rabat niezbędny do określenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 wynosi zgodnie z
ofertą „Wykonawcy” : ………… groszy (PLN) i jest niezmienny w okresie obowiązywania
niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz
wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, a w przypadku rozliczania dostaw paliw przy
pomocy kart paliwowych, wystawianych na daną osobę fizyczną lub numer rejestracyjny
pojazdu „Zamawiającego” wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty obsługi systemu, w
szczególności koszty wydania kart paliwowych, koszty przekazywania raportów, prowizje i
inne.

§ 5.
1. Rozliczenie należności za zakupione paliwo będzie regulowane sukcesywnie fakturą
wystawioną na każde tankowanie, w której wskazana jest cena jednostkowa paliwa brutto
uwidoczniona na dystrybutorze w czasie tankowania oraz stały rabat deklarowany w ofercie i
wskazany w § 4 ust. 3 umowy.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych na konto „Wykonawcy” podane na
fakturze w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez „Zamawiającego”.
3. W razie nieterminowej zapłaty faktury „Wykonawca” ma prawo naliczenia odsetek w
ustawowej wysokości.
§ 6.
1. „Wykonawca” zapłaci ”Zamawiającemu” kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie „Wykonawcy” w wysokości : 5.000 zł (słownie : pięć tysięcy
złotych ).
2. „Zamawiający” może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej określonej w ust. 1.
§ 7.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla „Zamawiającego” ,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 8.
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego „Zamawiającemu”
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie :
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy „Wykonawcy”
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku „Wykonawcy”
4) „Wykonawca” nie sprzedał paliwa bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania
„Zamawiającego” złożonego na piśmie.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od
uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach, „Wykonawca” może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

..................................dnia.................
........................................................................................
popis osób/ y uprawnionych
do składania oświadczeń woli

