Og oszenie
o zamówieniu publicznym na dostaw lekkiego oleju opa owego
do placówek o wiatowych prowadzonych przez Gmin Pi tek
1. Nazwa i adres Zamawiaj cego
Gmina Pi tek ul. Rynek 16, 99-120 Pi tek, woj. ódzkie
tel./fax: (24) 722-11-58, e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
2. Tryb udzielania zamówienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o warto ci poni ej 193.000 euro.
3. Adres strony internetowej, na której b dzie umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urz du Gminy Pi tek: www.bip.ugpiatek.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego wykonania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opa owego do placówek o wiatowych na terenie
gminy Pi tek, a mianowicie :
a) Szko y Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Pi tek;
b) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
c) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek;
d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku, ul. Szkolna 1, 99-120 Pi tek .

Przedmiot zamówienia: CPV(2008): 09135000-4 olej opa owy
Zamawiany olej opa owy musi posiada nast puj ce w ciwo ci fizyko-chemiczne:
1) G sto w temperaturze 15°C
nie wy sza ni 0,86 g/ml;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Temperatura zap onu
Lepko kinematyczna w temperaturze 20°C
Zawarto siarki
Zawarto wody
Ca kowita zawarto zanieczyszcze
Warto opa owa
Temperatura krzepni cia

Wymienione w

wy sza ni 56°C
nie wy sza ni 6 mm/s
nie wi ksza ni 0,20%
nie wi ksza ni 200 mg/kg
nie wi ksza ni 24 mg/kg
nie ni sza ni 42,6 MJ/kg
nie wy sza ni -20 0C

ciwo ci fizyko-chemiczne powinny by potwierdzone wiadectwem Jako ci – Atestem.

Przewidywana ilo dostaw – ok. 110.000 litrów.
Samochody dostawcze dostarczaj ce olej opa owy musz by wyposa one w mierniki dostarczanego
oleju opa owego przeliczaj ce ilo dostarczonego oleju opa owego do temp. referencyjnej 150C.
Dostawa maksymalnie w ci gu 48 godzin, licz c od telefonicznego zg oszenia.
Dostawca zapewni ka dorazowo transport towaru do Zamawiaj cego na w asny koszt.
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych, ofert cz ciowych oraz
uzupe niaj cych.
5. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków
1) O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj
przepisami art. 22 ust. 1 Prawo zamówie publicznych:

warunki okre lone

a) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je li ustawy
nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
b) posiadaj niezb dn
wiedz i do wiadczenie oraz potencja techniczny a tak e
dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ustawy Pzp.
e) Spe nia pozosta e wymogi stawiane SIWZ
2) Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza si :
a) wykonawców, którzy nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu o zamówienia
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie publicznych
b) wykonawców, którzy wykonywali czynno ci zwi zane z przygotowaniem prowadzonego
post powania, lub pos ugiwali si w celu sporz dzenia oferty osobami uczestnicz cymi w
dokonywaniu tych czynno ci
c) wykonawców, którzy z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw na wynik prowadzonego
post powania
d) wykonawców, którzy nie z yli o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w
post powaniu lub dokumentów potwierdzaj cych spe nienie tych warunków.
3) Zamawiaj cy odrzuca ofert , która:
a) jest niezgodna z ustaw , lub jej tre nie odpowiada tre ci SIWZ z zastrze eniem art.87 ust.2
pkt.3,
b) z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
c) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia
d) zosta a z ona przez wykonawc wykluczonego z post powania o udzielenie zamówienia,
e)zawiera b dy w obliczeniu ceny,
e) zawiera omy ki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie mo na poprawi na podstawie
f) w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si na poprawienie
omy ki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3.
g) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
Ocen spe niania powy szych warunków dokona zgodnie z formu ,,spe nia-nie spe nia’’,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.
Z tre ci za czonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki wykonawca
spe ni . Niespe nienie któregokolwiek z powy szych warunków spowoduje wykluczenie
Wykonawcy.
6. Informacje na temat wadium
Wadium nie jest wymagane.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone b
oceniane nast puj co:
Kryterium: Cena wykonania zamówienia: 100 %
Cena - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostan przypisane punkty w skali od 0 do
100. Do oceny wzi ta zostaje cena brutto. Najwy sz liczb punktów - 100 - otrzyma oferta
zawieraj ca najni sz cen brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a ka da nast pna wed ug
poni szego wzoru:
liczba punktów oferty ocenianej = (cena najni sza x 100 pkt) : cena oferty ocenianej

gdzie jeden punkt odpowiada jednemu procentowi.
2) Wszystkie obliczenia b
dokonywane z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku.
3) Za najkorzystniejsz zostanie wybrana oferta, która uzyska najwi ksz ilo punktów tj.
zawieraj ca najni sz cen netto.
4) Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i zosta a oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru.
5) Oceny ofert b dzie dokonywa a komisja przetargowa.
8. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
1) Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego.
Termin sk adania ofert: 13 grudnia 2010 r. do godz. 10:30
Dla ofert przes anych do Zamawiaj cego liczy si data i godzina dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiaj cego.
2) W przypadku wysy ania oferty poczt , opakowanie zawieraj ce ofert winno by umieszczone
w opakowaniu zewn trznym, zaadresowanym do Zamawiaj cego.
Termin otwarcia ofert: 13 grudnia 2010r. godz. 10:45
3) Oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po tym terminie zostan niezw ocznie zwrócone
Wykonawcy.
4) Otwarcie ofert jest jawne.
5) Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy podaje kwot , jak zamierza przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia.
6) Przy otwieraniu ofert podaje si nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a tak e informacje
dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków p atno ci
zawartych w ofertach.
7) Informacje, o których mowa w/w punkcie, dor cza si Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, na ich wniosek.
8) W toku badania ofert zamawiaj cy dokona oceny wa no ci ofert w celu stwierdzenia liczby
wa nych ofert, w przypadku wp yni cia tylko jednej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu, przetarg
uznaje si za wa ny, a ta oferta zostaje wybrana. W przypadku, gdy wszystkie z one oferty
podlegaj odrzuceniu, przetarg zostaje uniewa niony.
9) W toku dokonywania oceny z onych ofert zamawiaj cy mo e da udzielenia przez
Wykonawc wyja nie dotycz cej tre ci z onej przez niego oferty.
10) Zamawiaj cy przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okre lonym
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759), w SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejsz .
11) Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadamia wykonawców,
którzy z yli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), siedzib i adres wykonawcy,
którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy),siedziby i adresy
wykonawców, którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania z onych ofert
zawieraj cym punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn punktacj ,
b) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
12) Zamawiaj cy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 5
dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty je eli zawiadomienie to
zosta o przes ane faksem lub drog elektroniczn lub w terminie nie krótszym ni 10 dni od dnia
przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty je eli zosta o przes ane w inny
sposób.

9. Termin zwi zania ofert
Wykonawca b dzie zwi zany z on ofert przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna
si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
10. Inne informacje
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
Osoby uprawnione do bezpo redniego kontaktowania si z wykonawcami:
Mariusz Paw owski – kierownik Samorz dowej Administracji Placówek O wiatowych w Pi tku,
tel/fax (24) 7221362 ;
Godziny, w których udzielane s informacje dotycz ce przetargu: 800 –1400

Wójt Gminy Pi tek
mgr Krzysztof Lisiecki

