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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
ZADANIE : 
 
 
 
 

„Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do Zespołu 
Szkół w Pęperzynie”  

       
 
 

            
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Zespół Szkół w Pęperzynie  
Pęperzyn 33 
89 – 410 Więcbork  
Tel. 0 -52- 3-89 – 92 – 77  
Fax. 0 – 52- 3-89 – 92 – 77  
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na  wykonanie zadania pn.  
 

„Zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pęperzynie  wraz z 
dostawą  w 2012 roku” 

 
1.    Zamawiający : 
Zespół Szkół w Pęperzynie  
Pęperzyn 33  
89 – 410 Więcbork  
Tel. 0 -52 389 – 92 – 77  
Fax. 0 - 52 389 – 92 – 77  
 
2.    Tryb udzielenia zamówienia : 
- zapytanie o cenę 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia : 
 Przedmiotem zamówienia jest :  
dostawa oleju opałowego w ilości około 15.500 litrów z dostawą do Zespółu Szkół w 
Pęperzynie  w terminie 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego (jednorazowa dostawa w 
ilości od 2000 do 7500 litrów) sukcesywnie w trakcie całego roku (od  dnia podpisania  
umowy do 31.12.2012 r.) 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 
 
5. Termin realizacji zamówienia : 

Realizacja zamówienia od dnia podpisania  umowy do 31.12.2012 roku  
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu  i sposobu dokonania oceny spełniania tych 

warunków : 
 

6.1. Odnośnie wiarygodności Oferenta : 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  odpowiadają wymogom 
określonym w art. 22 i art. 23  i nie podlegają wykluczeniom   z przyczyn podanych w art. 
24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2004 r.  
Nr 19 , poz. 177 z późn. zm.). Potwierdzenie spełnienia tych warunków jest złożenie 
pisemnego oświadczenia  stanowiącego załącznik do  Specyfikacji. 

 
6.2. Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa.  

 
7. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają być dostarczone przez wykonawców w celu   

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : 
 

1. Karta przewodnia – oferta. 
2. Oświadczenie oferenta wg załącznika nr 1 do specyfikacji. 
3. Zaakceptowany  projekt umowy  wg załącznika nr 2 do specyfikacji. 
4.Kopia Koncesji na obrót paliwami płynnymi (zał. Nr 3).  
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8.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : 
1. Elżbieta Mleczek – sekretarz  szkoły  
       Tel. 052 389 –92-77    

 
9.   Termin związania  ofertą : 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert i jest to termin 
przewidziany do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy, przy czym wniesienie 
protestu przerywa bieg terminu. 

 
10. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty : 
 

10.1. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, zgodnie z załączonym wzorem. 
10.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim. 
10.3. Każdy dostawca może złożyć jedną ofertę. 
10.4. Wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone 
przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
dostawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela dostawcy (w tym przypadku 
upoważnienie do podpisania dokumentów musi być dołączone do oferty). 
10.5. Podpisane załączniki oraz formularz ofertowy, zgodny w treści z  załączonym do 
SIWZ wzorem. 
W przypadku stwierdzenia braku ww podpisów bądź upoważnienia do podpisywania 
dokumentów dostawca zostaje wykluczony z postępowania i jego oferta nie będzie 
rozpatrywana. 

10.6. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane, zszyte lub zbindowane albo 
połączone ze  sobą w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

10.7. Wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, muszą być przedstawione                
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „Za zgodność z oryginałem” przez 
upoważnionego przedstawiciela  dostawcy. 

10.8. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które dostawca pragnie zastrzec przed 
dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w 
osobnym opakowaniu z napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - 
nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  

10.9. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
Oferty składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniach (np. w kopercie). Należy 
stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne. 
Opakowanie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego 
bezpośrednie otwarcie (złożenie parafki). Opakowanie zewnętrzne oznaczyć hasłem : 

„Zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pęperzynie  wraz z 
dostawą ” 

                  Nie otwierać przed godz. 1100  do 21.12.2012 roku 
                      Oraz zaadresować do zamawiającego na adres: 
                   Zespół Szkół w Pęperzynie  
                   Pęperzyn 33 
                   89 – 410 Więcbork 
                   woj. kujawsko-pomorskie  
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     10.10. Oferta może być odrzucona w następującym przypadku : 

jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że są uchybienia zawarte w art. 89. ustawy z 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 z późn. zm.) 

 
11. Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert : 

11.1. Składanie ofert: 
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Zespołu Szkół w 
Pęperzynie w terminie   do dnia 21.12.2012 r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych 
pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do Zespołu Szkół 
w Pęperzynie. 
      Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania 
opakowania wewnętrznego w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.  
 
11.2. Otwarcie ofert : 
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zespole Szkół w Pęperzynie  dyrektora w 
dniu 21.12.2011 r. o godz. 1100. 
Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2).  

 
12. Sposób obliczenia ceny : 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, którym 
przypisano  po 100 pkt. oraz znaczenie ( wagę ),  jak niżej : 
 
            Cena Oferty :  100 % 
     
            Wg wzoru             cena najtańszej oferty 
                                          -----------------------------   x 100% 
            cena oferty badanej    

 
13. Opis kryterium, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
      Każdy z dostawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.           

Jedynym kryterium oceny jest cena -100%. 
      Zamawiający  podpisze umowę, po rozstrzygnięciu prztargu z dostawcą, który przedłożył 

ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów w niniejszym przetargu tj. ofertę 
najtańszą. 

14.Rozliczenia prowadzone między zamawiajacym, a dostawcą prowadzone  będą 
wpolskich złotych.  

15. Istotne dla stron postanowienia : 
Zamawiający wymaga od oferenta  zatwierdzenia wzoru umowy na wykonanie 
zamówienia. Wzór umowy został zawarty w załączniku nr 2 niniejszej Specyfikacji. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących dostawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia : 
 

      16.1. Środki odwoławcze: 
       Oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia    
       2004r.Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).  
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16.2.  Udzielanie wyjaśnień:  
 Każdy dostawca zgodnie z art. 38  ww. ustawy może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający odpowie na wszelkie zapytania 
niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie 
i składane na adres zamawiającego osobiście, pocztą, lub faxem (052 3899277 ) na nie 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania  
(bez ujawniania danych dotyczących oferenta, który zadał pytanie) będą wysyłane  w 
takim samym terminie do wszystkich oferentów. 

  
17. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone  w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
zamawiającego. Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie 
powiadomieni  o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę, siedzibę 
wykonawcy, którego ofertę wybrano.  
 
 
 
 
 


