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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16186-2015 z dnia 2015-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kampinos
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu
silnikowego w przewidzianym okresie...
Termin składania ofert: 2015-01-30

Kampinos: Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015
Numer ogłoszenia: 45492 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16186 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, tel. 0-22 725-00-40, faks 0-22 725-04-44.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015. 2. Szacunkowe
zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: a. benzyna bezołowiowa 95 w ilości do 5.000 litrów, b. olej napędowy
w ilości do 30.000 litrów. W okresie trwania umowy szacunkowe ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości przejeżdżonych km. 3.
Warunki zakupu paliwa: a. tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i sprzętu towarzyszącego na stacji paliwowej Wykonawcy, 4. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas
tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 14 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring
transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza
możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków: -wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych
bezpłatnie w ilości 20 kart na pojazdy oraz 9 dla sprzętu towarzyszącego, do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia, -wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w
poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty, wartość transakcji. 5. Przedmiot
zamówienia obejmuje 20 pojazdów oraz sprzęt silnikowy dla 9 jednostek z terenu Gminy. Do sprzętu paliwo będzie wlewane bezpośrednio lub pośrednio (przez karnistry - dotyczy benzyny bezołowiowej 95 - tylko za
okazaniem przez pracowników Zamawiającego upoważnienia wystawionego przez kierownika Zamawiającego). 6. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Zamawiającego w/g
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cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu, jeżeli zostanie udzielony przez Wykonawcę. 7. Ze względu na
utrzymywaniu w pełnej gotowości pojazdów Zamawiającego odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 6 km. 8. Stacja musi być czynna 7 dni/24h 9. Stacja paliw wyposażona w
monitoring. 10. Paliwa powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (dz. U. z 2013r. poz. 1058) oraz
normy PN-EN 228 i PN-EN 590..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Cazet Kampinos, Zakład Chemii Budowlanej Sp. j., Łazy 53, 05-085 Kampinos, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119024,39
Oferta z najniższą ceną: 119024,39 / Oferta z najwyższą ceną: 119024,39
Waluta: PLN.
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