
S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków  zamówienia publicznego dotycząca 
dostawy lekkiego oleju opałowego dla placówek oświatowych z terenu gminy

 na okres grzewczy 2010 – 2011. 

I. Gmina Lutocin – reprezentowana przez Wójta Gminy Lutocin.
Adres zamawiającego – Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

 tel. 023 6581001,  fax 023 6581001

II. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej większej lub równej 42,60 mJ/kg oraz o 
zawartości siarki nie większej niż 0,1 procenta w ilości 70 600 litrów dla:
− Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie – 21 tyś litrów,
− Samorządowego Przedszkola w Lutocinie – 5 600 litrów, 
− Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie – 27 tyś litrów, 
− Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie – 17 tyś litrów.

IV. Termin wykonania zamówienia: od 15 października 2010 do 15 kwietnia  2011 roku.

V. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych.  Ocena  spełnienia  warunków  przez  wykonawców 
dokonywana  będzie  na  druku  ZP-17  stanowiącym  załącznik  do  protokołu  poprzez 
skreślenie lub pozostawienie wyrazu „spełnia”.

VI. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Podpisanie  oświadczenia  wykonawcy  w  trybie  art.  24  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.

VII. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami:
1. Zamawiający  gwarantuje  porozumiewanie  się  w  sprawie  zamówienia  pisemnie, 

faksem  lub  drogą  elektroniczną.  W przypadku  gdy  przekazywanie  dokumentów 
następuje faksem lub drogą elektroniczną zamawiający żąda,  aby informacje te  i 
dokumenty  były  potwierdzone  pisemnie  lub  w  drodze  elektronicznej  opatrzone 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

2. Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami jest: Wioletta Szczesiak, 
pokój nr 3, tel. (023) 6581001, e-mail: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl 

mailto:zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl


VIII. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy.

IX. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 28 października 2010 roku.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Wymagane  jest  zamieszczenie 
oferty  w  kopercie,  wszystkie  kserokopie  dokumentów  powinny  być  opieczętowane 
pieczęcią za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.  Koperta  powinna być adresowana 
na adres zamawiającego i oznaczona jako: „Przetarg – nieograniczony na dostawę oleju 
opałowego”.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa 28 września 2010 roku godz. 10.00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Lutocinie 

ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – sekretariat.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu – 28 września 2010 roku godz. 10.15 w siedzibie 

zamawiającego pokój nr 10.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

                                       Cena oferty najniższej x100
            Cena     =       ------------------------------------
                                           Cena oferty badanej

           Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Na całkowitą cenę 1 litra oleju składać się będzie;

− cena 1 litra oleju opałowego u producenta na dzień składania ofert,
− pozostałe koszty dostawy oleju.

Cena  może  być  tylko  jedna.  Cena  nie  ulega  zmianie  przez  okres  ważności  oferty 
/związania/.  W   trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  cena  może  ulec  zmianie 
jedynie  o wysokość  wzrostu  lub zmniejszenia  ceny oleju  u producenta.  W tym celu 
dostawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu ceny oleju u producenta. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować niżej przedstawionymi 
kryteriami:
a) cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną uzyska max ilość punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy, 
zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Prawo do wyjaśnień.
2. Odwołania

XVIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.
2. Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

             

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy poprzetargowej.
3. Oświadczenie w trybie art.24 i art.22 ustawy PZP.

Lutocin, 2010-09-13

Sporządził:                                                                                    Zatwierdził:
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Załącznik nr 1 do SIWZ
                                                                                                              - wzór -        

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony
Dostawa lekkiego oleju opałowego 

dla placówek oświatowych z terenu gminy 
na okres grzewczy 2010-2011

Zamawiający Gmina Lutocin, 09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego 1

Wykonawca
.......................................................................................

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

.......................................................................................
Cena ofertowa w zł:

- cena bazowa określona przez 
producenta na stronie internetowej 
na dzień 20.09.2010r. 

- pozostałe koszty dostawy

- cena końcowa /brutto/

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

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

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

Termin realizacji zamówienia  15.10.2010 – 15.04.2011

Okres gwarancji .......................................................................................

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawnieni reprezentanci 
wykonawcy 

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

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

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

1.  Oferujemy  wykonanie  dostaw  objętych  zamówieniem  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia.

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Wadium w wysokości --- nie dotyczy ---  zostało wniesione w formie --- nie dotyczy ---.



4. 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 o przedmiot zamówienia.

5.  Deklarujemy  wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  ---  nie 

dotyczy ---  ceny ofertowej brutto --- nie dotyczy ---  w formie ---nie dotyczy---. 

6.  Następujące  części  przedmiotu  zamówienia  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcom: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej.

2. Podpisane oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy PZP.

3. ...............................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................

Data ..................................................... 

                                                          Podpis/podpisy:

                                                             ( reprezentant/reprezentanci Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do SIWZ
                                                                                                                        - Projekt-

U M O W A

poprzetargowa zawarta w dniu .......................................  2010 roku pomiędzy Gminą Lutocin 

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka 

Zakrzewska zwany dalej Zamawiającym a  .....................................................................................

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

 zwanym w dalszej części Dostawcą o następującej treści:

§ 1.
Zamawiający  zleca,  a  Dostawca  przyjmuje  do  realizacji  dostawę  lekkiego  oleju  opałowego  o 
wartości opałowej większej lub równej 42,60 mJ/kg oraz o zawartości siarki nie większej niż 0,1 
procenta  dla  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  w  Lutocinie,  Samorządowego  Przedszkola  w 
Lutocinie,  Samorządowego  Gimnazjum  w  Lutocinie  i  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej 
w Swojęcinie w ilościach określonych w załączniku do Umowy . 

§ 2.
Czas realizacji umowy strony ustalają według potrzeb od 15 października 2010 roku do 15 kwietnia 
2011 roku w cenie zaakceptowanej przez Zamawiającego określonej w ofercie Dostawcy tj.;

− cena bazowa określona przez producenta na stronie internetowej na dzień 20 września 2010 
roku brutto /w okresie realizacji umowy na dzień dostawy/ - ...................... zł za 1 lit,

− pozostałe koszty dostawy oleju - ................. zł,
− cena końcowa - .................... zł za 1 litr /brutto/.

2. Wykaz placówek oświatowych, do których będzie dostarczany olej opałowy zawiera załącznik 
do Umowy.
 

` § 3.
Należność  za  dostawę  oleju  opałowego  wymienionego  w  §  2  zostanie  uregulowana  po  jego 
dostarczeniu do wskazanych placówek oświatowych,  przedłożeniu dokumentu  potwierdzającego 
wartość opałową - w terminie 14 dni od przedłożenia rachunku. 

§ 4.
Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  przed  terminem  określonym  w  §  1  za 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia



§ 5.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Dostawca, a dwa pozostają w aktach Urzędu.

                                                                                      
Zamawiający:                                                                     Dostawca:



Załącznik do Umowy
                                                                                                            - wzór - 

Wykaz placówek oświatowych 

do których dostarczany będzie olej opałowy

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie – NIP  5110150074, 

- zapotrzebowanie w ilość 21 tyś litrów.

2. Samorządowe Przedszkole w Lutocinie – NIP  5110131912

- zapotrzebowanie w ilość 5 600 litrów.

3. Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie – NIP  5110125099

- zapotrzebowanie w ilość 27 tyś litrów.

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – NIP  5110150163

- zapotrzebowanie w ilość 17 tyś litrów.



Załącznik nr 3 do SIWZ
                                                                      - wzór - 

...............................................
             (pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie
w trybie art. 24 i art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych

Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę: 

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

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

składającą ofertę do przetargu:

Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej większej lub równej 42,60 mJ/kg 

oraz zawartości siarki nie większej niż 0,1 procenta.

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163) oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 
ww. ustawy.

..................................... ,dn.............................

....................................................................
                                                     (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)
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