ZRS.271.2.2013.PP
Kampinos, dnia 17 grudnia 2013r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego:„Dostawę gazu do kotłowni gazowej w
Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie w roku 2014”.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie gazu propan do kotłowni gazowej w Zespole
Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie w roku 2014.
 Szacunkowa ilość zamówienia wynosi 9.000 l. w postaci dostaw częściowych (około
3-4 razy w roku)
 Gaz propan wskazany w przedmiocie zamówienia musi odpowiadać Polskim Normom
-PN-82/C-96000.
 Istniejace kotły grzewczy: Ulrich Wandich
 Magazynowanie paliwa: zbiornik podziemny o pojemności 4 800 l.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV.
Główny przedmiot zamówienia: 09.12.00.00 6 Paliwa gazowe

I. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać
osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos,
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Katarzyna Zielerowicz (22) 725-00-40 w. 26

II. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 20.12.2013 r. do godz. 12:00
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kampinos,
ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos
 za pośrednictwem faksu (22) 725-04-44
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu posiadania
uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
Strona 1

ZRS.271.2.2013.PP




Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia,

V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)
VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz
zostanie przekazana faksem lub pocztą elektroniczną
IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
X. Forma płatności
Przelew na podstawie faktury za wykonanie zleconego zadania z terminem płatności 14 dni .

………………………………….
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Rekreacyjno – Sportowy
W Kampinosie
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
Kampinos A 30 A,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 03 32
NIP: 118- 18-84-367

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP pn.:
„Dostawę gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w
Kampinosie w roku 2014”.

Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za kwotę w której mieści się
koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, tj:

1.

Hurtowa cena 1 litra gazu propan na dzień 16.12.2013
r. ogłoszona na stronie internetowej
……………………

2.

Wskaźnik różnicowy (ze znakiem + lub -) w PLN

3.

Oferowana przez Wykonawcę cena 1 litra gazu
propan Netto (pozycja 1+/- pozycja 2)

4.

Podatek VAT w PLN na 1 litr gazu propan

5.
6.
1.
2.

Cena 1 litra gazu propan Brutto (pozycja 3 + pozycja
4)
Całkowita cena oferowana brutto (9 000 litrów x
pozycja 5)

Cena ofertowa 1litra gazu propan winna zostać podana w stosunku do ceny
hurtowej 1 litra ustalonej na dzień 16.12.2013r.
Wynagrodzenie za dostarczany gaz propan z zastrzeżeniem uznaje się za zmienne
w zależności od ceny gazu podanej przez producenta podwyższone lub obniżone
z uwzględnieniem /wskaźnika różnicowego/ zaoferowanego przez wykonawcę
z zastrzeżeniem postanowień poniższych
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ustalony w ofercie wskaźnik różnicowy jest stały przez cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.
Podstawą kalkulacji ceny danej dostawy będzie cena hurtowa 1 litra gazu propan u
producenta, wskazanego w ofercie wykonawcy, z dnia dostawy, podawana na oficjalnych
stronach internetowych ………………………………………………………..
Cena oraz wskaźnik muszą zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, obejmują
wszystkie koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,
koszty dostawy do miejsca spełnienia świadczenia, oraz wszystkie pochodne (między
innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty.
Oświadczamy, ze zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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Załącznik nr 1
……………………………….

(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP pn.: „Dostawę gazu do kotłowni
gazowej w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie w roku 2014”.

OŚWIADCZENIE
W imieniu ........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie ;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

.........................................., dnia ........................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę

Strona 5

ZRS.271.2.2013.PP

Załącznik nr 2
……………………………….

(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: Sprawa nr Sprawa nr ZRS.271.1.2013.PP pn.: „Dostawę gazu do kotłowni
gazowej w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie w roku 2014”.

Wykaz wykonywanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane
Nazwa i adres
Lp Zamawiającego wraz
z numerem telefonu




Rodzaj
(nazwa)
zamówienia

Data wykonania

Uwagi

Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie usługi w zakresie dostawy paliw
płynnych o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto każda.
Do wykazu należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

.........................................., dnia .................................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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