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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 
 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                   

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  

 

 

„Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2019 roku" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondratowice, listopad 2018 



"Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2019 roku"  
 

 

 

Wójt Gminy Kondratowice działając w imieniu Gminy Kondratowice zaprasza do                   

złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych                 

w 2019 roku”. 

   

      1. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) –                       

na podstawie art. 4 pkt 8. 

 

      2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w 2019 roku do:  

- Szkoły Podstawowej w Prusach 

b) planowana ilość oleju opalowego lekkiego: ok. 30.000 litrów 

c) olej opałowy lekki musi odpowiadać następującym parametrom: 

- wartość opałowa nie niższa 42 600 kJ/kg 

- spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 

- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 

- całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału - wg załącznika nr 2 

3) Koncesję, zezwolenie lub licencję 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
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    6. Opis sposobu obliczenia ceny 

       1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

                                   cena (stały opust od ceny producenta) – 100% 

      

       2. Do oceny oferty przyjmowana będzie cena oferty – opust (obejmująca wszystkie koszty                       

i zysk wykonawcy) podany w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

       3. Oferta punktowana będzie w następujący sposób: 

       a) obliczenie ceny (stały opust od ceny producenta) – 100% 

       4. Jako najkorzystniejsza oferta uznana zostanie ta, która przedstawiać będzie większy opust 

od ceny producenta.  

 

        UWAGA!!!   Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone w następujący sposób: 

 

Wb = Io x (Cp - R + V) 

 

       gdzie:  

       Wb - wynagrodzenie brutto 

       Io – ilość zakupionego oleju opałowego w litrach 

       Cp – cena netto oleju opałowego obowiązująca w dniu dostawy 

       V – podatek VAT 

       R – stały opust od ceny producenta  

 

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

      Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty kierując na adres zamawiającego, 

tj. Urząd Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, osobiście - sekretariat 

na I piętrze w budynku administracyjnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

inwestycje@kondratowice.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.12.2018 r.  

   

 

          Wójt Gminy 

                /-/Tomasz Gracz 

                                      ...................................... 
         (podpis kierownika jednostki) 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


