ZBGK-341/1/2009

Brenna 14.05.2009r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 34 , tel./ fax 8536285
ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na:
zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w
terminie od 01.07.2009r do 30.06.2010r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiotem przetargu jest : zakup paliw do sprzętu silnikowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej , w ilości:
1. olej napędowy do 20 tys.l
2. benzyna bezołowiowa do 800l.
Miejsce odbioru paliw- stacja paliw.
III.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
IV.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
V.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI.
Termin realizacji zamówienia – od 01.07.2009 do 30.06.2010r
VII. Warunki udziału w przetargu
- złożenie dokumentów wymienionych w pkt.VIII. SIWZ
- spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podleganie
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
- złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wypełnionej oferty (wzór
stanowi załącznik do s.i.w.z.), która spełniać będzie wszystkie wymogi zawarte w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- posiadanie stacji paliw w odległości do 3 km od trasy przejazdu samochodu
śmieciarki - tj. Brenna - Górki - Skoczów - Ustroń
VIII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć ubiegający się o udzielenie
zamówienia :
1. Wypełniony formularz oferty
2. Oświadczenia o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełnianiu warunków
zawartych w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych
IX.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia
i informacje przekazywane będą faksem, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
poczty internetowej . Adres poczty internetowej – zbgk@brenna.org.pl
Strona, która przyjmuje dokumenty zobowiązana jest bez wezwania strony
przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numer faksu
oraz adres zamawiającego znajdują się w nagłówku SIWZ.
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II.

X.
XI.
XII.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest P. Robert Rymorz, tel.
033/8536285 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni
Oferta ma być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności . Na opakowaniu oferty należy zamieścić informację „Oferta - Paliwa”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XIII. Termin składania ofert :
godz.12.00

04.06.2008r

w siedzibie ZBGK pok. nr 13 do

XVI.

Otwarcie ofert nastąpi : 04.06.2008r w siedzibie ZBGK pok. nr 13,
godz. 12.30
XVII. Kryteria wyboru ofert:
XVIII. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
A. Cena 1l oleju napędowego
- 87 %
B. Cena 1l benzyny bezołowiowej
- 3%
C. Termin płatności
- 10%

A.

Kryterium ceny ON
Cena najniższa -100 pkt.

Cena najniższa
A = ------------------------ x 87 %
Cena oferowana
B.

Kryterium ceny benzyny :
Cena najniższa – 100 pkt.

Cena najniższa
B = ------------------------ x 3 %
Cena oferowana
C.

Kryterium terminu płatności:
Najdłuższy termin płatności - 100 pkt.

Oferowany termin płatności
C = -------------------------------------- x 10 %
Najdłuższy termin płatności
Wybrana będzie oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów
XVIII. Cena oferty wybranej stanowi podstawę do wyliczenia ceny paliw w okresie
rozliczeniowym, i w czasie trwania umowy nie ulega zmianie. W poszczególnych
okresach rozliczeniowych cenę paliw wylicza się jako sumę ceny zakupu paliw na
stację benzynową ( na podstawie faktury zakupu z datą sprzedaży paliwa obejmującą
okres do 7 dni wstecz od faktury sprzedaży) i stałej marży doliczanej do każdego litra
sprzedanego w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego paliwa.
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Wysokość marży ustala się odejmując cenę zakupu 1l poszczególnych paliw na stację
benzynową na podstawie faktury zakupu z datą sprzedaży paliwa obejmującą okres
od 26.05.2009r. do 04.06.2009r.) od oferowanej ceny sprzedaży.
Ustala się dekadowy system rozliczeń za odebrane paliwa z jedną fakturą obejmującą
każdy miesiąc. Ilość odebranego paliwa określa się na podstawie prowadzonego
przez stację zestawienia wydanego paliwa.
Każdy zapis w zestawieniu winien być potwierdzony przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego. Do każdej faktury za odebrane przez ZBGK paliwo winne być
dołączone kserokopie faktur zakupu paliw przez stację, na podstawie której można
będzie stwierdzić prawidłowość wyliczenia ceny sprzedaży w poszczególnych
dekadach.
XIX. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę ( oferta z najwyższą ilością
punktów) zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z oferentów
protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca będzie powiadomiony po
zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.
XX. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale VI Prawa
Zamówień Publicznych - „ Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia
protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki arbitrów kończące postępowanie
odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać
bezpośrednio, analizując prawo zamówień publicznych- art. 179 do 198.
Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze na podstawie art. 193 prawa
zamówień publicznych .
XXI. Załącznikami do specyfikacji są:
- Wzór umowy
- Druk - Oferta
- Wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
XXII. Oferta winna zawierać :
- Wypełniony formularz oferty
- Wypis z rejestru handlowego, lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym
zamówieniem .
- Oświadczenie o nie wykluczeniu na podst. art.24 oraz spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
- Kserokopię faktury zakupu paliw . Faktura zakupu z datą sprzedaży paliwa
obejmującą okres od 26.05.2009r. do 04.06.2009r.)
- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne. lub , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności ( wg. wzoru ZUS ).
- zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o braku zaległości podatkowych
( wg wzoru Urzędu Skarbowego ).
Uwaga:
Dokumenty z ZUS i US uważa się za aktualne ( ważne ) jeżeli zostały wystawione
(wydane) nie wcześniej niż 6 tygodni przed dniem złożenia oferty.
- akceptację warunków umownych , poprzez podpisanie i opieczętowanie załączonego
wzoru umowy.
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