Zaręby Kościelne: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM
2009/2010
Numer ogłoszenia: 375202 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU
OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA
OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010 Dostawy oleju opałowego
mają odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem i dotyczą poniŜszego asortymentu:
- olej opałowy w ilości 70.000 dm3 o następujących parametrach: -wartość opałowa - min.
42,6 MJ/kg -gęstość w temperaturze 150 C - max 0,860 g/cm3 -temperatura zapłonu - min. 56
0C -temperatura płynięcia - max. - 200 C -zawartość siarki - max. 0,20 % (m/m), -zawartość
wody - max. 200 mg/kg -barwa - czerwona Miejscem realizacji zamówienia są następujące
kotłownie na terenie Zarąb Kościelnych: 1. Budynek Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych
, ul. Kowalska 14. 2. Budynek komunalny przy ul. Leśnej 3. 3. Budynek komunalny przy ul.
Kowalskiej 16A. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20.
Sposób realizacji zamówienia - dostawa własnym środkiem transportu w ilościach i terminach
zgodnych z załączonym harmonogramem.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci,
którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania
takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - koncesja,
zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem, - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z
art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik
nr 2. WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do
podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem..

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.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne, pok. nr 10..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby
Kościelne, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

