Trzebnica, 1.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych niniejszym zwraca się z zapytaniem ofertowym
na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Szkoły
Podstawowej w Kuźniczysku, Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim w łącznej szacunkowej ilości 45 000 dm3.
1.2. Lokalizacja:
− Szkoła Podstawowa w Boleścinie z siedzibą: Boleścin 23, 55-100 Trzebnica
− Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, z siedzibą Kuźniczysko, ul. Kuźnicza 1, 55-100 Trzebnica
− Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim, z siedzibą Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica.
1.3. Zakres zamówienia:
− Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego L-1. Paliwo powinno spełniać wymagania
określone Polską Normą PN-C-96024:2011 i posiadać następujące parametry:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
−

gęstość w temperaturze 15°C - <=860 kg/m3.
wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
zawartość siarki - <=0,10 % (m/m)
zawartość zanieczyszczeń stałych - <=24 mg/kg
zawartość wody - <=200 mg/kg
temperatura zapłonu - min. 56 °C.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do
wskazanego w niniejszym zapytaniu zapotrzebowania w ilości uzależnionej do rzeczywistych potrzeb.
− Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości
zapotrzebowania wskazanego w niniejszym zapytaniu, co nie będzie się wiązało z powstaniem
jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy.
− Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w okresie trwania umowy po cenach
jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
− Dostawa oleju będzie odbywać się transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
− Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o przygotowaniu oleju
do wydania, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
− Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym rynku
paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom tzn.:
a) podniesienie podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego, dotyczącego paliw i wyrobów
petrochemicznych ,
b) wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.

2. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy
- zakończenie - 28.02.2019 r.
3. Kryteria oceny ofert:
Najwyższy rabat określony przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
4. Wykaz dokumentów jakie ma złożyć Wykonawca wraz z ofertą:
• Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia działalności.
• Oświadczenie o cenie.
Uwaga! Oferta która nie będzie zawierała ww. dokumentów zostanie odrzucona przez Zamawiającego jako
niespełniająca wymagań formalnych.
5. Wymagania dotyczące terminu oraz formy składania oferty:
Oferty należy składać na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie,
z nazwą Wykonawcy, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w terminie do 8.10.2018 r., do godz. 10:30
oraz z napisem na kopercie:
Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica.
Nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 8.10.2018 r.
6. Okres związania Wykonawcy ofertą:
- 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia działalności.
Oświadczenie o cenie.
Projekt umowy.

Otrzymują:
www.bip.trzebnica.pl

