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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szkola.kokoszyce.net

Wodzisław Śląski: Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku
kalendarzowym 2012 dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w

Wodzisławiu Śląskim
Numer ogłoszenia: 406210 - 2011; data zamieszczenia: 01.12 .2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 , ul. MłodzieŜowa 47, 44-373 Wodzisław Śląski, woj.

śląskie, tel. 32 4561517, faks 32 4561517.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.szkola.kokoszyce.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku

kalendarzowym 2012 dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku

kalendarzowym 2012 tj około 55 tyś litrów w tem referencyjnej + 15 stopni C. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest

ilością szacunkową i moŜe uleć zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówniena. Olej opałowy musi spełniać

polskie normy i posiadać parametry: wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg zawatrość wody max. 200 mg/kg gęstość w

tem. 15 stopni C max. 0,86 g/cm3 temperatura zapłonu powyŜej 56 stopni C zawartość siarki max. 0,1 % m/m

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu przy kaŜdej dostawie świadectwa jakości na

dostarczony olej opałowy. Dastawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy sukcesywnie w ilości określonej przez

zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez

cały okres grzewczy w 2012 r. Przeciętna jednorazowa dostawa oleju opałowego to 7 tyś litrów. Zgłoszenia

zamównienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Miejsce odbioru oleju

opałowego to siedziba zamawiającego w Wodzisławiu Śl ul MłodzieŜowa 47.
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II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy 2. aktualny wydruk ze strony internetowej potwierdzający hurtową cenę producenta

oleju opałowego obowiązującą w dniu 2.12.2011 r godzina 12.00, u którego będzie zaopatrywał się wykonawca

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zmiana ceny sprzedaŜy oleju opałowgo nastąpi wyłącznie w przypadku zmian cen przez producenta lub akcyzy

ustalonej przez organy państwowe w danym dniu lub teŜ w przypadku zmiany stawki podatku VAT 2. Zamawiający

przewiduje moŜliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości dostawy opeju opałowego ( zamawiający

zapłaci tylko za dostarczony olej opałowy )

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szkola.kokoszyce.net

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

44-373 Wodzisław Śląski ul. MłodzieŜowa 47 sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina

10:30, miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 44-373 Wodzisław Śląski ul MłodzieŜowa 47 sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han dlu (EFTA), które miały by ć

przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


