
                                                                                               Murów, dnia 09.09.2015r.

                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000euro, zgodnie z art. 
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( teks jednolity Dz. U 
z 2013r; poz.907 z późniejszymi zmianami)

I.   ZAMAWIAJĄCY
      Gmina Murów
      Ul. Dworcowa 2
      46-030 Murów
      tel. (77) 4214034 e-mail:  ug@murow.pl

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Zapraszam/y do złożenia oferty na:
    „ Dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych”.
 2.   Opis przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek  
       gminnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie i Publicznego Przedszkola w 
       Murowie. w sezonie grzewczym 2015/2016 w ilości około 32 000 litrów. Ilość 
       zamawianego oleju może ulec zmianie w ciągu sezonu grzewczego 2015/2016 ze
        względu na warunki atmosferyczne.
  3.  Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
09 13 51 00 -5  olej opałowy
Odbiorcami będą:
1)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 20
2)  Publiczne Przedszkole w Murowie ul. Lipowa 17
Dostawy będą realizowane na wskazane przez Zamawiającego miejsce, sukcesywnie etapami, 
według  potrzeb,  w  terminach,  ilościach  i  miejscach  wyznaczonych  przez  dyrektorów 
placówek  lub  osoby  upoważnione  przez  Zamawiającego   na  podstawie  telefonicznego 
zamówienia (lub faxem) złożonego z  3 – dniowym wyprzedzeniem.
Ilość zamawianego jednorazowo oleju opałowego będzie wynosić nie mniej niż 500litrów i 
nie więcej niż 6000 litrów ( w zależności od potrzeb).
Szacunkowa ilość max. 32 000 litrów (rzeczywistych).
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odebrania  mniejszej  ilości  oleju  niż  określona  w 
przedmiocie  zamówienia,  Wykonawcy  nie  przysługują  z  tego  tytułu  żadne  roszczenia. 
Dostarczany olej  winien  być  I  klasy jakości  i  spełniać  następujące warunki    jakościowe 
określone Polską Normą i posiadać wszystkie wymagane w Polsce  atesty:
  -  gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 0,860kg/m3

  -  temperatura zapłonu, nie niższa niż 56oC
  -  lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie większa niż 6,00 mm2 /s
  -  zawartość siarki max-  0,1%(/m/m)
 -  pozostałość  po  koksowaniu  w  10%  pozostałości  destylacyjnej,  nie  większa  niż  
     0,3%(/m/m)
  -  pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%(/m/m)
  -  zawartość wody nie większa niż 200mgmg/kg
  -  zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24mg/kg

1



  -  wartość opałowa nie niższa niż 42,6Mj/kg
  -  temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
  -  skład frakcyjny:  do 250oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V
     do 350oC destyluje nie mniej niż 85%/V/V
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Dostawy winne odbywać  się  autocysternami  wyposażonymi  w pompy,  węże  z  końcówką 
przystosowaną do wlewu paliwa oraz liczniki wskazujące ilość wydanego oleju opałowego. 
Urządzenia  dystrybucyjne  w  autocysternach  powinny  być  oplombowane  oraz  posiadać 
wszystkie wymagane i aktualne dopuszczenia i badania.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia z obowiązkiem  dochowania należytej 
staranności przy realizacji zobowiązań umowy,
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wraz z określeniem 
telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i 
terminowego wykonania  zamówienia.
Faktury za dostarczony olej  wystawiane będą oddzielnie na każdą placówkę tj:
 Publiczna Szkoła Podstawowa            
 w Murowie                                              
 Ul. Wolności 22                                    
 46-030 Murów                                
 NIP: 991-01-72-783

 Przedszkole Publiczne w Murowie       
 ul. Lipowa 17                                                  
 46-030 Murów                                                
 NIP: 991-01-73-127    

III.OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 
realizowania  przedmiotu  zamówienia  (  VAT,  akcyzę,  marżę,  transport).  Cenę  
ofertową  należy  ustalić  w  oparciu  o  cenę  oleju  opałowego  umieszczoną   w  oficjalnym  
cenniku  hurtowym  paliw  obowiązującym  na  określony  dzień  (  na  dzień  12.09.2015r),  
opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej  producenta oleju opałowego oraz podanie 
stałej  niezmiennej  przez  cały  czas  trwania  realizacji  umowy marży  dostawcy  ,  której 
wysokość podaje w formularzu ofertowym.
 Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana cena całkowita.
2.Rozliczenie  pomiędzy  Wykonawcą   a  Zamawiającym  dokonywane  będzie  w  złotych 
polskich.
3.Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 
obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym. 
4.Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza ( do dwóch 
miejsc po przecinku).
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 30.04.2016r.

IV. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
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2. Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  oferty  według  takiego  samego  schematu, 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania 
Wykonawcy.

4.   Zaleca się dołączyć do oferty:
    a)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o  
         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do     rejestru lub 
         ewidencji. 
    b)  kopię aktualnej  koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 
          ciekłymi.
 W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentów,Zamawiający przed
  podpisaniem umowy zwróci się o ich  przedłożenie.
5.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na 
      adres Zamawiającego i opatrzonej pieczęcią firmy oraz opisać w następujący sposób:
      Oferta na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych”.
6.  Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
     - osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urząd Gminy w Murowie I piętro pokój nr 10
       /sekretariat/
   - przesyłką pocztową na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Murów ul. Dworcowa 2  
     46-030 Murów

 w terminie: nie później niż do dnia 18.09.2015r.

V. WYBÓR OFERTY 
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym 
      kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z 
  realizacją  zamówienia.  Za  cenę  oferty  uważać  się  będzie  cenę  brutto  za  całość  
     zamówienia( łącznie z należnym podatkiem VAT).
2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi  zawarte 
     w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
    ( najniższa cena ofertowa).

VI. DODATKOWE INFORMACJE
     Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Murów, ul. Dworcowa 2 46-030 
     Murów pokój nr 19 lub pod nr tel. (77) 4214034 wew. 106 – Jadwiga Woszczak.

                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Puławski
                                                                                              

Załączniki:
 Formularz ofertowy
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