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ZSJG - 341/03/10 
 

 

SPECYFIKACJA 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

do przetargu nieograniczonego na: 

dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 

 

Zamawiający – Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym 16-061 Juchnowiec ul. Szkolna 5, tel. 085 719 66 78,  

fax. 085 719 57 00; e-mail: juchnowiec@wp.pl  

 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oraz adresu 

wykonawcy i zatytułowana „Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 

2010/2011” 

Koperta powinna być zabezpieczona przed samoczynnym otwarciem.  

Wszystkie załączone dokumenty muszą być: 

 czytelne, 

 zaopatrzone w pieczątkę firmy, pieczątkę imienną i podpis osoby upoważnionej do 

występowania w imieniu firmy (lub w oryginale). 

- oryginałami zaświadczeń lub oświadczeń, ewentualnie kopiami poświadczonymi                                                                                                                  

urzędowo, notarialnie lub przez wykonawcę. 

Oferta musi zawierać cenę jednostkową brutto, termin płatności faktur. 
 

2. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCÓW 
I ETAP OCENY: 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(oświadczenie). 

 posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia – załączyć 

oświadczenie i koncesję 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

(oświadczenie) 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, (oświadczenie) 

 będą realizować zamówienie w ustalonym terminie, 

 wyrażają zgodę na opłacenie faktur w terminie 14 dni i dłużej po dacie wpływu 

faktury. 
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II ETAP OCENY: 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. 

Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą na przedmiot zamówienia. 

 

Wartość punktowa oferty  =  najniższa oferowana cena   x 100 pkt. 

                                                      cena oferty badanej  

  
 

3. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 
Oferta powinna zawierać dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem 

(urzędowo, notarialnie lub przez pełnomocnego przedstawiciela wykonawcy), ich 

odpisy lub kserokopie: 

 Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dostaw 

objętych przedmiotem zamówienia; 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające 

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Dokument musi 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania 

ofert; 

 Koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym niniejszym zamówieniem; 

 Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

 Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat o podobnym 

charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy zrealizowany w tym okresie 

 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych; 

 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione 

nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania 
ofert) lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 



Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed 

upływem terminu wyznaczonego do składania ofert). 
 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 

2010/2011 (do 31.08.2011 r.) 

- dostawa oleju opałowego lekkiego III klasy spełniającego parametry normy DIN 

51603 do budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5 w ilości ok. 60 000 litrów (jednorazowa dostawa w ilości 5000 - 10 000 

litrów) 
 

 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia – okres grzewczy 2010/2011 9do 31.08.2011 r.) 

Termin dostawy oleju opałowego do budynku szkoły – 48 godzin i krócej od chwili 

telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. 
 

6. OPIS WSZELKICH INNYCH KRYTERIÓW, KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY  
Wyłącznie wymienione w pkt 2 
 

7. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 
1. Wykonawca dostarczy podpisaną umowę w 3 – ch egz. w ciągu 14 dni od powzięcia 

wiadomości o wyborze oferty. 

2. Wykonawca dostarczy olej opałowy w terminie zgodnie z ofertą 48 godzin lub 

krócej od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 1 

rok. 

4. Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu atest na dostarczony olej 

opałowy. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości całości zamówienia, 

(którego dotyczy specyfikacja) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zlecenia. 

6. Termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni i dłuższy. 

7. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany cen oleju opałowego w zależności od 

cen producenta, a Wykonawca powinien przedstawić dokumenty o podwyżce lub 

obniżce ceny. Zmiana cen będzie następować za zgodą obu stron w formie aneksu. 

Aneks wykonawca dostarczy wraz z fakturą w 3 – ech egzemplarzach. 



 

8. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚĆIOWYCH               

I  WARIANTOWYCH. 
 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające wprost z dostawy, jak również: 

 cenę jednostkową 

 podatek VAT 

 koszty transportu i rozładunku 

 wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP 

 ubezpieczenia od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, wszelkich konsekwencji związanych z 

uszkodzeniem istniejących urządzeń i instalacji 

 pozyskanie atestów i innych dokumentów świadczących o jakości dostarczonego 

oleju opałowego. 
 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 
Nie dotyczy. 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Nie dotyczy. 
 

12. WSKAZANIA MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT 
Oferta należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  

w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5. Termin składania ofert upływa dnia  

08 października 2010 r. do godziny 10:00.  
 

13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ORAZ OŚWIADCZENIE CZY ZMIERZA SIĘ 

ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW 
 

 o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji należy kierować zapytanie 

telefoniczne, faksem, na piśmie lub elektronicznie 

 pytania i odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim wykonawcom, którym została 

przekazana specyfikacja, 

 nie przewiduje się zwołania zebrania w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości. 
 

14. WYKONAWCA ZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 

30 DNI LICZĄC OD DNIA 08 października 2010r. 

 

15. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 października 2010r. o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu 

Szkół w Juchnowcu Górnym.   
 



16. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA  I  OCENY OFERT 
 otwarcia ofert złożonych w terminie określonym w pkt 15 dokona komisja 

przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym, 

 osobom obecnym przy otwarciu ofert zostaną ogłoszone nazwy firm i ich adresy, 

ceny ofertowe,  

 komisja na posiedzeniu zamkniętym : 

a) dokona sprawdzenia prawidłowości sporządzania, kompletności ofert i ich 

merytorycznej oceny, 

b) dokona w oparciu o kryteria określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji, wyboru 

najkorzystniej oferty, 

 odrzucone zostaną oferty: 

a) nieczytelne i ze skreśleniami 

b) bez podpisu i pieczęci osób upoważnionych 

c) niekompletne 

d) nie zawierające ceny, terminu dostawy, płatności faktur 

e) nie spełniające warunków określonych w pkt. 2 

f) nie spełniające warunków wymienionych w art. 89 Prawo zamówień publicznych. 
 

17. UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

SĄ: 
Monika Skowrońska,  tel. (0-85) 719-66-78, fax:  (0-85) 719 57 00 
 

18. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ 
Umowa powinna być zawarta w terminie nie krótszym niż 14 dni licząc od daty 

ogłoszenia wyniku przetargu. 
 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 
Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w: 

 Dziale VI –Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy  Prawo 

zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/. 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań / Dz. U. Nr 48 poz. 280/. 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania / Dz. U. Nr 41 poz. 238/. 
 

20. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
Przetarg unieważnia się w przypadku, gdy: 

 złożona zostanie mniej niż jedna ważna oferta 

 odrzucone zostaną wszystkie oferty, 

 wystąpi istotna zmiana okoliczności, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć wcześniej,  

 wystąpią inne okoliczności wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
 


