Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon
grzewczy 2015/2016 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu
Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
I. Zamawiający:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
55-100 Trzebnica, pl. Józefa Piłsudskiego 1
II. Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
III. Adres Wykonawcy:
…………………………………….……………………………………
NIP ………. …………………………………………………………..
Regon …………………………………………..……………………
Adres e-mail…………………………………………………………
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Nazwa producenta ……………………………………………………………………………
Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016 w ilości 96.000 L.
......................................................................
= ....................................

x

.....................................

cena 1 litra producenta paliwa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
wskaźnik cena 1 litra x
96.000 l. = ..............zł netto
........................= ..............................................................zł brutto

+

23%

w

kwocie

(słownie zł brutto.)......................................................................................................................
wykonanie zamówienia w terminie: od podpisania umowy do dnia 30.04.2016 r.
V. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji
zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
VI. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
…………………………………………

Załącznik nr 2
...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.........
Adres Wykonawcy:
.............................................................................................................................
...................................................................................................................
.........
Nr tel. .............................................

Nr fax. .....................................................

Oświadczamy że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

........................................................
Podpis
( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3
...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że na dzień 01.08.2015 r.:
1. Nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych 1
2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 1
3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 1
1
– niepotrzebne skreślić

........................................................
Podpis
( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 4
...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że na dzień 1.08. 2015 r.:
1. Nie zalegamy z opłacaniem podatku do Urzędu Skarbowego 1
2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 1
3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 1
1
– niepotrzebne skreślić

........................................................
Podpis ( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy )

Załącznik Nr 5

...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O CENIE
1. Oświadczamy , że cena netto za dostawę 1 litra oleju podana w ofercie wynika
z przemnożenia ceny netto, za dostawę 1 litra lekkiego oleju opałowego, według
informacji podanej na stronie internetowej producenta przedmiotu zamówienia, w dniu
5 sierpnia 2015 r. (naszego dostawcy)
..................................................................................................................
podać nazwę producenta oraz stronę internetową producenta zawierającą ceny paliwa
przez wskaźnik ....................................... (wskaźnik może być mniejszy równy lub większy
od 1)
2. Oświadczamy, że cena netto jaką będziemy stosować do poszczególnych partii dostaw
oleju opałowego wynikała będzie z ceny netto obowiązującej u naszego dostawcy paliwa z
dnia poprzedzającego dzień dostawy i przemnożenia przez wskaźnik podany w punkcie
1 oświadczenia. Cena o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie ceną podaną przez
producenta na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.

.....................................
( miejscowość, data )

.................................................................
( podpisy prawnych przedstawicieli Wykonawcy )

Załącznik Nr 6

UMOWA
na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon grzewczy 2015/2016 do
placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Trzebnicy.
zawarta w Trzebnicy w dniu …………………………. pomiędzy :
Gminą Trzebnica - Zespołem Administracyjnym Placówek Oświatowych
reprezentowanym przez :
Agnieszkę Moździerz -Dyrektora
Marię Masalską – Główną księgową
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a firmą ………………………………………………………………
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
§1
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w ramach
przeprowadzonego zapytania ofertowego w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)
.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, zgodnie z warunkami zamówienia oraz
złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową, lekkiego oleju opałowego spełniającego PNC-96024,o następujących parametrach:
- Wartość opałowa - nie mniej niż 42,6 MJ/kg
- zawartość siarki nie większa niż 0,1%
- Gęstość w temp. 150C - nie większa niż 0,860 kg/l
- Temperatura zapłonu – min 56 0C
w łącznej ilości 97.000 litrów (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy litrów)
w tym dla:
1) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. M. Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica w ilości 1.000 l.,
2) Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, ul. św. Jadwigi 10 w ilości 35.000 l.,
3) Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Boleścin 23, w ilości 25.000 l. ,
4) Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46, w ilości 35.000 l
2. W przypadku zamówienia w okresie obowiązywania umowy łącznie mniejszej ilości oleju
niż określona w ust.1 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
3. Termin realizacji umowy: od………………do 30 kwietnia 2016 r.
4. Dostawy w okresie trwania umowy będą odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 do następujących jednostek:
1) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. M. Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica,
2) Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, ul. św. Jadwigi 10,
3) Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Boleścin 23,
4) Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46,

§3
1. Olej będzie dostarczany w ilościach i do miejsc wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 2 dni od przesłania zamówienia
faksem od dyrektora placówki oświatowej. W przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY prześle
zamówienie w środę po godzinie 16.00 olej będzie dostarczony nie później niż w
poniedziałek do godziny 16.00
2. Wykonawca wskazuje …………………….. jako osobę odpowiedzialną za przyjmowanie
zamówień pod numerem telefonu …………………….. lub tel. kom………………/ faksu
…..……….. w godzinach od …………do………
§4
1. Olej będzie dostarczany przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w zalegalizowany
licznik odmierzający ilość oleju.
2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie ilości i jakości
dostarczonego oleju oraz dokumentów potwierdzających legalizację licznika, o którym
mowa w ust.1.
3. Przy każdej dostawie Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć
dokument potwierdzający wymaganą jakość oleju opałowego w tym spełnienie
parametrów wymienionych w § 2 ust. 1 umowy oraz dokumenty pozwalające na
identyfikację producenta, u którego Wykonawca dokonał zakupu dostarczonego oleju.
4. Przy każdej dostawie będzie spisywany protokół odbioru uwzględniający datę i godzinę
dostarczenia oleju, imię i nazwisko pracownika dostarczającego olej, ilość dostarczonego
oleju oraz inne dane niezbędne do potwierdzenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
1.

4.

5.

6.

§5
Cena netto oleju opałowego, o którym mowa w §2 ust.1, będzie wynikała z przemnożenia
ceny netto jednego litra oleju opałowego podanej na stronie internetowej, producenta
paliwa………..z dnia poprzedzającego dzień dostawy przez wskaźnik w wysokości
………………………… zgodnie ze złożonym oświadczeniem o cenie w ofercie
Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Uzyskana w ten sposób cena
netto jednego litra oleju opałowego zostanie następnie przemnożona przez ilość litrów
oleju opałowego dostarczonego przez wykonawcę zgodnie z protokołem, o którym mowa
w § 4 ust. 4. Kwota wynikająca z tak przeprowadzonej operacji, po podwyższeniu o
należny podatek VAT, stanowi wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowaną
dostawę danej partii oleju opałowego (cena brutto).
Określone na podstawie ust. 1 wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszystkie
koszty poniesione w związku z realizacją umowy w tym w szczególności koszt pobrania
oleju, ubezpieczenia, transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz
napełnienia zbiornika.
Zapłata
następować
będzie
przelewem
na
konto
Wykonawcy
…………………………………………………………… po każdej dostawie, w terminie 14
dni od dnia otrzymania faktury wystawionej na daną placówkę oświatową przez
Zamawiającego.
Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i wyraża zgodę na
wystawianie faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do ich odbioru.

§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 5000zł. – gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 0,5% ustalonej na podstawie § 4 ust. 1 ceny brutto zamówionego i nie
dostarczonego w terminie oleju za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W takim przypadku
jako podstawę dokonywania obliczeń przyjmuje się cenę netto ze strony internetowej
producenta oleju opałowego, od którego pochodzi ostatnio zrealizowana dostawa
oleju opałowego, a w przypadku zwłoki w pierwszej dostawie oleju opałowego za miarodajne
przyjmuje się ceny ze strony internetowej ……………. Dla potrzeb obliczania kary
umownej przyjmuje się ceny z dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§7
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą,
dostarczy olej w mniejszej ilości niż zamówiona, dostarczy olej niewłaściwej jakości bądź
odmówi dostarczenia oleju. Nie wyłącza to żądania kar umownych, o których mowa w § 6.
§8
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a pozostałe 2 egz.- Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

