
 



Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem ramowych procedur udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty         

30 000 euro.  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1) Gmina Dzierżoniów   

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów  

Tel. 74 832 41 90,  fax. 74 832 41 80 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – USŁUGA/DOSTAWA/ROBOTA  

BUDOWLANA* 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, do wskazanych zbiorników, 

oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, w okresie 

do 31.12.2020r. 

 

2) Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wytycznymi SIWZ oraz projektem 

umowy. 

 

3) Informacje i dane charakteryzujące przedmiot zamówienia: 

 

Zamawiający zamierza zakupić około 26.000 litrów oleju opałowego . 

Przedmiotowy lekki olej opałowy musi posiadać następujące minimalne parametry techniczne 

(zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001): 

- gęstość w temperaturze 15 °C, nie wyższa niż 860 kg/m3, 

- temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 °C, 

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C nie większa niż 6,00 mm2/s, 

- skład frakcyjny: 

do 250 °C destyluje nie więcej niż 65% /V/V 

do 350 °C destyluje nie mniej ni ż 85% /V/V 

- zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % /m/m, 

- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3% m/m, 

- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% /m/m, 

- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 

- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg, 

- temperatura płynięcia, maksimum -20 °C, 

- barwa czerwona. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące (przykładowe/modyfikowalne): 

 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję  na obrót paliwami ciekłymi 



– okres wskazany w posiadanej  koncesji winien pokrywać się z czasem obowiązywania 

umowy (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców)  

 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia . Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek 

dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o zamówienie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. 

 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym został 

spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

d) Dysponowanie  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców (np. konsorcjum), 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

4) Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców dokonywana będzie  

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty  

i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5) Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą się spełnieniem warunków udziału  

w postępowaniu, będą  odrzucone.  

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienia 

warunków, o których mowa w rozdziale IV niniejszej SIWZ. 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi 

załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) koncesja 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w części IV pkt 1 b-d 

c) aktualny odpis KRS 

2) Pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawcy 

a) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1  

b) zaakceptowany wzór umowy 

3) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi 

ujawnionymi w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do wykonywania czynności 

prawnych i występowania w jego imieniu w postępowaniu albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarciu umowy (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność przez Wykonawcę). 



 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyżej wymienione dokumenty stanowią 

warunek przyjęcia oferty.  

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1) Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez 

Zamawiającego i Wykonawcę obowiązująca jest forma pisemna oraz dopuszczalna jest forma 

fax i email.  

2) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są: 

a) Pani Elżbieta Kędzierska-Dydo Tel. 74 832 41 90 

b) Pani Agnieszka Koprowska tel. 74 832 41 90, 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1) Zamawiający wymaga/nie wymaga* wniesienia wadium.  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1) Dokumenty składające się na ofertę: 

a) Wypełniony formularz ofertowy 

b) Dokumenty i oświadczenia zgodnie z wymogami punktu V SIWZ  

2) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty 

złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzą „ZA ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM” i 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3)Zaleca się również by wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie 

poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Sekretariat, do dnia  18.12.2019r. do godz. 1300. 

5) Opakowanie/koperta musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica,               

nr domu, lokalu, miejscowość, nr kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

Oferta powinna być zaadresowana w sposób niżej podany: 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie 

Tuszyn 47 

58-207 Tuszyn 

Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn. 

„Dostawa oleju opałowego na potrzeby 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie w roku 2020” 

Nie otwierać przed dniem 18.12.2019r. przed godz. 1300. 

 

6) Oferta Wykonawcy zostanie  w jego obecności oznakowana datą i godziną oraz opatrzona 

pieczęcią Zamawiającego. 

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  



1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47, 58-207 Tuszyn, Sekretariat  

nie później niż do dnia 18.12.2019r. do godz. 1300. 

2) Zamawiający bezzwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  

przedmiotu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia. W cenie powinny być również 

uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT  

i podatkami lokalnymi. Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązków Oferenta  

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

PLN. 

4) Podatek VAT doliczany będzie do ceny netto według stawek obowiązujących w dniu 

wystawienia faktury przy czym zmiana stawki brutto z tego powodu nie stanowi zmiany 

umowy. 

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty jest: 

Lp. Kryterium wyboru Waga kryterium 

1 Cena 50% 

2 Upust 50% 

 

1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

przyznanych w wyniku dokonania oceny  w oparciu o następujące kryteria i ustaloną 

punktację: 

1)Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

ilość punktów = (Cena brutto  oferty najtańszej : Cena brutto  oferty badanej) x 50 

2)Punkty za kryterium „Upust” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Upust oferty badanej : Najwyższy oferowany upust) x 50 = ilość punktów 

 

2.Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów 

za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. 

 

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty. 

 

4.W przypadku równorzędnych ofert wygrywa wykonawca,  który oferuje wyższy upust.  

 

3.Zamawiający w treści oferty może poprawi oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 



 


