Gawliki Wielkie, 28 grudnia 2020 r.
Zapytanie ofertowe 1/2020
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Regulamin Udzielania Zamówień
Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 105/2016
Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 grudnia 2016 roku).
Zamówienie poniżej 30 tys. euro netto
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Gawliki Wielkie, 28 grudnia 2020 r.
Znak: SPGW.226.4.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
Gawliki Wielkie 32
11 – 510 Wydminy
NIP 8451989721
E – mail: sp_gawlikiwielkie@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się przy Szkole Podstawowej w
Gawlikach Wielkich, Gawliki Wielkie 32, 11 – 510 Wydminy w ilości 22 000 litrów oraz
konserwacja pieca olejowego typu Viessmann.
Zamówienie oleju opałowego zostanie zrealizowane w kilku dostawach zgodnie z potrzebami
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej w Gawlikach
Wielkich na koszt własny obejmujący również napełnienie zbiorników.
Olej musi spełniać następujące minimalne parametry (normy jakościowe):
a) gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C
c) lepkość kinematyczna w temp. 20 O C nie większa niż 6,00 mm2/s
d) skład frakcyjny
- do temp. 250 O C destyluje nie więcej niż 65 %/V/V
- do temp. 350 O C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V
e) zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m
f) pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m
g) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m
h) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
i) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 O C

3. Termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
Gawliki Wielkie 32
11 – 510 Wydminy
NIP 8451989721
Tel. 874212058
sp_gawlikiwielkie@op.pl
do dnia 11 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.
5. Termin otwarcia ofert: 11 stycznia 2020 r. godz. 10.30
6. Oferta powinna być przesłana e-mailem: sp_gawlikiwielkie@op.pl, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, kurierem bądź też złożona osobiście przez Oferenta.
7. Podana ilość oleju opałowego jest ilością optymalną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie
obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności od warunków
atmosferycznych w ilości do 30%.
8. Z tytułu niezrealizowania zakupu optymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
9. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w dostawach do 5 000 litrów każda,
najpóźniej w ciągu 72 godzin po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
10. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury, na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
11. Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
2) Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w okresie co najmniej ostatnich 3
lat,
3) Dysponują specjalistycznym taborem transportowym zdolnym do jednorazowej dostawy 5 tys.
litrów oleju opałowego,
4) Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie z warunkami
płatności wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
5) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie dostaw oleju opałowego..
6) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie konserwacji pieca olejowego typu Viessmann (tzn.
zgodnie z warunkami umowy zostały wykonane wcześniejsze przeglądy pieca olejowego bez zbędnej
zwłoki na zlecenie Zamawiającego potwierdzone fakturami i protokołami przeglądu). Oceny ww.
warunku dokonuje Zamawiający zgodnie z posiadaną wiedzą – dotyczy Dostawców, którzy w ciągu 5
ostatnich lat współpracowali z Zamawiającym.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100 %
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: – Anna Skrypoczka, Tel. kom. 887024726, tel.
stacjonarny: 874212058
14. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
15. O wyborze najkorzystniejszej oferty Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich reprezentowana
przez dyrektora Annę Skrypoczkę zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej,
poczty mailowej lub w formie listu tradycyjnego w terminie do 7 dni.
16. Wstępna treść oferty (właściwy formularz w załączeniu):
1.) nazwa wykonawcy………………………………………………………………………...
2.) adres wykonawcy………………………………………………………………………….
3.) NIP ………………………………………………………………………………………..
4.) Regon……………………………………………………………………………………….
5.) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:
a) olej opałowy lekki
Cena netto ………………………..zł /1 litr.
Podatek VAT………………………%.
Cena brutto ………………………zł/1 litr

b) serwisowanie pieca olejowego typu Viessmann 1 raz w roku (na przełomie stycznia/lutego 2021 r.)
Cena netto ………………………..zł
Podatek VAT………………………%.
Cena brutto ………………………zł
17. Zobowiązuję się do dostawy oleju spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz
konserwacji
pieca
olejowego
typu
Viessmann..
18. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
19. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2021 r.
20. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
21. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny
(uniemożliwiający przypadkowe dekompletowanie dokumentów). Każda strona oferty
powinna być opieczętowana oraz podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
3) Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy oraz
Oświadczenie o spełnieniu przepisów z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
4) Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz
ofertowy powinny być wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez
Wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez
Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do
oferty w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5) Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w
niewłaściwej formie, np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione, a także złożenie
fałszywych oświadczeń, spowoduje odrzucenie oferty
22. Kryterium oceny ofert
1) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
według kryterium: cena oferty - 100 %
a. Ocena ofert będzie odbywać się według wzoru:
Wartość punktowa oferty = (cena najkorzystniejszej oferty : cena badanej oferty ) x
100
b. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
23.
Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy.
1) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w formie listu
elektronicznego (prosi się o podanie adresu e – mailowego w każdej ofercie).
2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia przekazania zawiadomienia, o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca
zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
24.
Zapytanie ofertowe jest również umieszczone na stronie internetowej; gawlikiszkola.mazury.pl
25.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego z przyczyn
uzasadnionych, znanych Zamawiającemu.
ZAŁACZNIKI :

1. Formularz ofertowy (do wypełnienia);
2. Projekt umowy;
3. Oświadczenie o spełnieniu przepisów z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych

