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Siennica, dnia 18.12.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. "Zakup paliw plynnych tj. benzyny, oleju napędowego dla urzędu gminy
i ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Siennica"

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa zmagazynowanego u dostawcy, tj.

benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego z umożliwieniem tankowania w odległości do 15

km od budynku Urzędu Gminy w Siennicy, odbieranego przez odbiorcę (tj. Urząd Gminy

Siennica oraz Ochotnicze Straże Pożarne). Dostarczany olej napędowy winien spełniać wymagania

jakościowe i materiałowe oraz parametry techniczne dla oleju napędowego określone w PN-EN

590:2005, dla benzyny bezołowiowej określone w PN-EN 228:2005 i przepisach Ministra Gospodarki z

dnia 09.12.2008 r. w sprawie wyrnagań jakościowych d la pa Iiw cieldych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ze

zm.) lub w równoważnych normach, obowiązujących aktualnie. Wykonawca zagwarantuje dostawę

oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie

zimowym tzw. ON zimowy. Dostawy odbywać się będą w miarę potrzeb Zamawiającego, w fonnie

bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów na podstawie kart drogowych oraz dowodów

rejestracyjnych pojazdów. Wykonawca powinien zagwarantować ciągłość dostaw oraz odpowiednią

jakość ON , etyliny bezołowiowej zgodną z aktualnie obowiązującymi normami.

2. Płatność za dostawę nastąpi nie później niż 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury

za zrealizowaną dostawę benzyny, oleju napędowego.

3. Zamawiający wymaga by marża (upust) do ceny jednostkowej netto producenta jaką

określi Wykonawca w formularzu oferty była stała przez cały okres realizacji niniejszego

zamówienia.

4. Zamawiający wymaga by każdorazowo zrealizowana dostawa zamawianej partii benzyny,

oleju napędowego, posiadała świadectwo jakości wystawione przez kompetentny podmiot,

udostępniany na żądanie Zamawiającego.

5. Zamawiający na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych szacuje zapotrzebowanie na

paliwa przez Urząd Gminy w ilości około: Olej napędowy - 20.000 I, Benzyna

bezołowiowa 95 - 1500 l. Ostateczne ilości zakupionego paliwa będą zależne od bieżących

potrzeb Zamawiającego.

6. Oferta powinna zawierać:

l) Wypełniony druk Formularz oferty

2) aktualną kopię wpisu do KRS lub CEiDG podru,iotu składającego ofertę, potwierdzona



za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, 05-332

Siennica, w terminie do dnia 29.12.2014r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz.

12.10 w pokoju nr 4.

8. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę. W ofercie należy

ująć wszelkie koszty przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Myka, tel. 25 757 20 20, faks: 25 757 20 95, e-

mail: inwestycje@ugsiennica.pl.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
l. Formularz oferty
2. Projekt umowy


