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Rzędów, dnia 07.01.2015 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EURO
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
www.zgok.ornet.pl
tel. 015 864 22 51, fax. 015 816 51 03
e-mail: m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.
Rodzaj zamówienia: dostawa
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PNEN228 - w ilości około 3 000 litrów (ok. 300 l miesięcznie w miesiącach zimowych, 150 l
w miesiącach letnich) na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.
CPV– 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa
Wskazana ilość jest poglądowa, w okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec
zmianie zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty
wskazanej w umowie.
Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanej ilości.
Zakupy benzyny bezołowiowej 95 do kanistrów (20 l) należących do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi będą dokonywane w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie
według zapotrzebowania w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy wyłonionego
w postępowaniu. Pobieranie benzyny realizowane będzie z każdorazowym wydaniem
dokumentu WZ. Zamawiający wymaga aby dokument WZ zawierał co najmniej: datę
pobrania, opis (sprzętu) - kanister, ilość pobranej benzyny bezołowiowej 95, imię i nazwisko
osoby pobierającej benzynę, cenę jednostkową obowiązującą w dniu pobierania benzyny,
udzielony rabat (stały) oraz wartość pobranej benzyny.
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Zamawiający będzie dokonywał zapłaty raz w miesiącu, za benzynę pobraną w miesiącu
poprzednim, na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w
siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Rzędów 40, 28-142 Tuczępy lub telefonicznie pod numerem tel. 015 864
22 51. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Monika Chrabąszcz –
stanowisko ds. sprawozdawczości i zamówień, Szczepan Januszewski – Kierownik Zakładu.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy - Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j.: Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).
- są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca podaje w ofercie średnią cenę netto sprzedaży 1 litra benzyny bezołowiowej
95 dla odbiorców indywidualnych z okresu wskazanego przez Zamawiającego tj. od 01 do
07 stycznia 2015 r. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży dokumenty potwierdzające cenę
benzyny z poszczególnych dni np. dowód sprzedaży z danego dnia potwierdzony za
zgodność z oryginałem (z czytelną datą oraz ceną netto za 1 litr benzyny bezołowiowej 95).
2. Cena 1 litra benzyny bezołowiowej 95 obliczona w sposób wskazany powyżej powinna
uwzględniać wszelkie podatki i opłaty.
3. Wykonawca podaje w ofercie wartość stałego rabatu udzielonego Zamawiającemu
obowiązującego w całym okresie obowiązywania umowy.
4. Na potrzeby oceny i porównania złożonych ofert Wykonawca poda w formularzu oferty
cenę ogółem benzyny bezołowiowej 95 obliczoną, jako iloczyn średniej ceny jednego 1 litra
benzyny bezołowiowej 95 z ww. okresu (zgodnie z pkt. 1 i 2) z udzielonym Zamawiającemu
stałym rabatem (zgodnie z pkt. 3) i orientacyjnej ilości benzyny bezołowiowej 95
przewidzianej do zakupu (3 000 l).
5. Wykonawca przedstawia w ofercie ostateczną cenę za całość zamówienia (netto, VAT,
brutto) cyfrowo i słownie, wynikającą z wypełnionej tabeli.
6. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą,
zapłata za zakup benzyny bezołowiowej 95 będzie dokonywana w oparciu o cenę
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obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat
wskazany w ofercie.
6. Cena za całość zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Przedmiotem oceny będzie cena brutto.
6. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.chrabaszcz@zgokrzedow.pl faksem na nr 015 816 51 03, pocztą, lub też dostarczyć
osobiście na adres Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy w terminie do dnia 14.01.2015 r. do
godz. 15:00
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – Załącznik Nr 1.
4. Na opakowaniu lub w temacie oferty prosimy zamieścić następującą informację: „Oferta na
dostawę benzyny bezołowiowej 95”
5. W przypadku składania oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej należy
przekazać skan dokumentu (oferta cenowa) podpisanego przez Wykonawcę.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą, pocztą elektroniczną lub
przekazana telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania
oferty.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pocztą
elektroniczną lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Stachowicz

Paweł Łodej
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