Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na Sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu
będącego w dyspozycji 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 ……………………………………………………………………………
Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
......................................................................
= ....................................

x

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

cena 1 litra producenta paliwa z dnia 10 sierpnia 2015 r.
wskaźnik cena 1 litra x 10 000 l. ( 5000 litrów rocznie) = ..............zł netto + 23% w
kwocie ........................= ..............................................................zł brutto
(słownie zł brutto.)......................................................................................................................
wykonanie zamówienia w terminie: 01.IX 2015 do 31.IX 2017).
V. 1. Kryteria oceny ofert wg hierarchii ważności:
Nazwa kryterium
Cena (wartość całkowita) brutto
Stacja benzynowa w obrębie miasta Trzebnicy

Waga
„C”
„M”

96%
4%

Maksymalna
ilość punktów
96
4

Rabat niezbędny do określenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 wynosi zgodnie z ofertą
Wykonawcy: ….. (PLN) i jest niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej
umowy.

2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:
a) cena brutto za dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy („C”) będzie dokonana
wg. wzoru:
C= ( Cn : Cb ) x 100 x 96%
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie za cenę
Cn – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
Cb – cena brutto badanej oferty
Ilość punktów w tym kryterium będzie liczona z dokładnością dwóch miejsc po
przecinku.
b)ocena
-posiadania stacji benzynowej w obrębie miasta Trzebnicy („M”)-4 pkt;
-posiadania stacji benzynowej poza obrębem miasta Trzebnicy („M”) do 5 km-2 pkt;
-posiadania stacji benzynowej poza obrębem miasta Trzebnicy („M”) powyżej 5 km-0 pkt;

VI. 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 napędowego podana w ofercie
wynika z przemnożenia ceny netto, za dostawę 1 litra lekkiego oleju napędowego, 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 napędowego 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 sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji
Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy :
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. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dwuletnią dostawę paliw dla
potrzeb eksploatacji pojazdu samochodowego będącego w dyspozycji Zamawiającego.
2. Przedmiot dostawy obejmuje sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu paliw w
poniższym asortymencie : Olej napędowy – ON,
§ 3.
Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.

§ 4.
1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy obowiązującą formą
wynagrodzenia za realizację dostaw, stanowiących przedmiot umowy, 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) rabatu, o którym mowa w ust. 3.
2. Wartość przedmiotu umowy określona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę
wynosi :
3. Rabat niezbędny do określenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 wynosi zgodnie z
ofertą Wykonawcy: ….. (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, , 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 zbiorczo generowaną 2 razy w miesiącu, na 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.
§ 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.
Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
jest miejscowy Sąd dla Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach z czego 2
egzemplarze dla zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

