Znak sprawy SG.273.2.2017

Jastrzębie-Zdrój, dnia 14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO

Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dworcowa 17d
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Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego około 4 000 litrów
benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz około 19 000 litrów oleju napędowego w zbiorniki
pojazdów Zamawiającego na stacji paliwowej Wykonawcy, przy użyciu elektronicznych kart
paliwowych, w postaci transakcji bezgotówkowych.
Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) Wykonawca posiada aktualną koncesje na obrót paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi.
b) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu paliw przy użyci elektronicznych kart
paliwowych, wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, na minimum dwóch stacjach paliwowych
zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 4). Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub koncesję).
b) Wykaz stacji paliwowych zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, z podaniem nazw
stacji i ich adresów, na których Zamawiający będzie mógł zakupić paliwa przy użyciu elektronicznych
kart paliwowych, wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Wyżej wymienione dokumenty winny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (kserokopia koncesji, winna być poświadczona, przez te osoby, za
zgodność z oryginałem, o ile została dołączona do oferty).
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan
Grzegorz Fojcik.
Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowywania ofert: : Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jej imieniu zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie. Kopertę
należy zaadresować:
Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17 D
44-330 Jastrzębie-Zdrój
i opatrzyć napisem:
„Oferta w postępowaniu na sukcesywną dostawę na rzecz Zamawiającego około 4 000 litrów benzyny
bezołowiowej 95 oktanowej oraz około 19 000 litrów oleju napędowego”
00
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 22 grudnia 2017 r., godz. 11 .”
Koperta oprócz opisu jak wyżej, winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: : Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 do dnia 22.12.2017 r., do

godz. 10 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2017 r., o godz. 11 , w siedzibie Zamawiającego w
Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój w pokoju nr 4 –sala konferencyjna,
budynek „D”.
Opis sposobu obliczenia ceny: cenę oferty należy obliczyć zgodnie załącznikiem do formularza
ofertowego „Wycena paliw” i dołączyć w/w załącznik do formularza ofertowego.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena ofertowa z uwzględnieniem rabatu – 100%.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego: : umowę sporządza Wykonawca z zastrzeżeniem pkt. 14.
Projekt umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z pełnomocnictwami osób, które będą
podpisywały umowę w imieniu Wykonawcy oraz przedkłada wszelkie regulaminy i/lub OWU, o których
mowa w projekcie umowy – w celu uproszczenia komunikacji możliwe jest przedłożenie w/w
dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail).
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
a) Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów
samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart
paliwowych (zwanych dalej: kart paliwowych) w poniższych łącznych i szacunkowych ilościach:
- 19 000 litrów oleju napędowego;
- 4 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, z zastrzeżeniem, że łączna wartość paliw
sprzedanych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto
(zostanie ujawniona bezpośrednio przed otwarciem ofert).
b) płatność przelewem, termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Ustala się
następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16
dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu
rozliczeniowego. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT . NIP: 633-221-66-15.
Zamawiającego na fakturach należy oznaczyć w następujący sposób:
Nabywca:
Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu
Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17D
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Odbiorca (adres do korespondencji):
Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17D
44-330 Jastrzębie-Zdrój
c) Wykonawca odstępuje/nie stawia wymogu ustanowienia przez Zamawiającego zabezpieczenia.
d) Zamawiającego (stronę umowy) należ wskazać w umowie jako: „Jastrzębie-Zdrój – Miasto na
prawach powiatu, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój reprezentowane przez: inż. Marek
Krakowski – Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu- Zdroju, ul. Dworcowa
17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
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Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto
udostępnionego na stronie internetowej BIP oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).
DYREKTOR
Marek Krakowski

