
Gmma erenmca
05-332 Siennica, ul. Kołbielslca 1

NIP 8222147162

Siennica, dnia 15 grudnia 2015 r.
IR.7031.24.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Zakup paliw
płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy i
Ochotnicze Straże Pożarne.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm. )
stosownie do art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siennica, ul. Kołbielska l, 05-332 Siennica
tel. 25-757-20-20
NIP 8222147162, REGON 711582782
e-mail: ugsiennica@pocztaJm

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb
bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń
eksploatowanych przez Urząd Gminy w Siennicy oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
Orientacyjna ilość paliwa:
- benzyna bezołowiowa Pb-95 - 1 500 I
- gaz LPG - 2000 I
- olej napędowy ON - 15000 I

2. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy.
Faktyczna ilość zakupów w 2016 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności
od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone
szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane.

3. Odległość od siedziby Zamawiającego - Urzędu Gminy w Siennicy do stacji nie może być
większa niż 10 km.

4. Paliwo będące przedmiotem zamówienia winno spełniać wymagania jakościowe
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 , Nr 221, poz. 1441 ze zm.)
zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590.

5. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa
będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z
dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie.

6. Rabat będzie obowiązywał przez cały okres umowy i nie może zostać zmniejszony.
7. Rozliczanie zawartych transakcji bezgotówkowych odbywać się będzie w następującym

okresie rozliczeniowym: od 1 do ostatniego dnia miesiąca, przy czym termin płatności nie
będzie krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

8. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom.



Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od
Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw.

10. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego
stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy.

11. Dostawy odbywać się będą w miarę potrzeb Zamawiającego, w formie bezgotówkowych
tankowań do zbiorników pojazdów na podstawie kart drogowych oraz dowodów
rejestracyjnych pojazdów.

3. CZĘŚCIZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY

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

cena ofertowa brutto - 100 %,

2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

I) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Siennicy ul. Kołbielska l, 05-332 Siennica, w

sekretariacie urzędu pokój nr 6 do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert

nastąpi w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 1.

9. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować pod nr fax.

25/7572095, lub e-mail inwestycje@ugsiennica.pl

10. UWAGI
1. Zamawiający zastrzega prawo <do unieważnienia zapytania ofertowego z podaniem

uzasadnionej przyczyny.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Sporzqdzi/o.

Justyno Chrzanowska
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