Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr

D PS-3601-12-411/2017

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:

.................................................

Siedziba:

.................................................

Adres poczty elektronicznej:

.................................................

Numer telefonu:

.................................................

Numer faksu:

.................................................

Numer REGON:

.................................................

Numer NIP:

.................................................

Osoba do kontaktu

...............................................

Dane dotyczące Zamawiającego i Odbiorcy
Nazwa zamawiającego:

Powiat Kraśnicki

Ulica

ul. Aleja Niepodległości 20

Kod Miejscowość

23-204 Kraśnik

Nazwa odbiorcy

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Ulica
Kod Miejscowość

Folwark 20
23-275 Gościeradów

W

odpowiedzi

na

zapytanie

ofertowe

z

dnia

13.11.2017r.

numer

sprawy

DPS-3601-12-411/2017 składamy ofertę na sukcesywną sprzedaż paliwa płynnego (oleju
napędowego) w systemie sprzedaży przelewowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej, do 19-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, marki Mercedes Benz, model Sprinter 519 CDI opojemności zbiornika
75 1. Nr rej

LKR 19635zgodnie z załączonym

opisem przedmiotu zamówienia oraz we

wskazanym terminie za cenę:
Cena brutto oferowana za 1 litr oleju napędowego................. z dnia ...................

r. na

dystrybutorze Wykonawcy minus stały, obowiązujący przez cały okres umowy upust tj.
..................... złotych od każdego litra zakupionego w danym dniu paliwa.
- Cena netto.......................................zł
- Podatek V A T ................................ zł ( ........%)
- Cena b ru tto .......................................zł
- Oferujemy stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania
w w ysokości....... .....%

1. Płatność realizowana będzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni
po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Warsztatu Terapii Zajęciowej lub
gotówką w dniu zakupu paliwa.
2. Termin realizacji umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
4. Oświadczamy, iż:
•

zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń

•

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się do
zawarcia pisemnej umowy oraz wykonania zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.

•

zgadzamy się na warunki zamówienia a cena oferty zawiera wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia.

•

spełniamy warunki określone przez Zamawiającego.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty są
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art.297 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks
Kamy Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z póź. zm.).

Miejscowość i data
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
Do zapytania ofertowego nr

DPS-3601-12-411/2017

Umowa Nr............. /2018

zawarta w dniu............................ pomiędzy
Zamawiającym:
Powiat Kraśnicki ul. al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
NIP 715-17-16-936 REGON 431019490
reprezentowanym przez odbiorcę:
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
im. hr. Eligiusza Suchodolskiego;
ul. Folwark 20
23-275 Gościeradów
Pana inż. Tadeusze Sikorę - Dyrektora
zwaną w dalszej części umowy ODBIORCĄ
a

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ
.X

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup oleju napędowego do samochodu służbowego
marki Mercedes Sprinter 519 CDI eksploatowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie według zapytania ofertowego
nr DPS-3601-12-411/2016
2. Zakup paliwa odbywać się będzie według potrzeb Zamawiającego bezpośrednio do
zbiornika samochodu.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość
umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego.

§ 2.
1. Strony ustalają cenę za realizację zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą podaną przez
Wykonawcę w załączniku nr 1 (według formularza ofertowego).

2. Wykonawca na czas trwania umowy udziela Zamawiającemu upustu w w ysokości.......%.
Powyższy upust nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Maksymalną wartość zamówienia do realizacji określa się na kwotę
Netto-

( słownie)

VATBrutto-

( słownie)

4. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje szacunkową ilość oleju
napędowego na 5 580 litrów.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom (załącznik nr 6 do Zapytania
ofertowego). W razie zgłoszenia wątpliwości w tym zakresie Wykonawca okaże stosowne
wyniki badań lub kontrole, jakości paliwa.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT (fakturę zbiorczą) na koniec każdego
miesiąca lub za każdorazowy zakup paliwa.
3. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego Powiat Kraśnicki ul. Aleja Niepodległości
20, 23-204 Kraśnik, NIP 715-17-16-935, OdbiorcaWarsztat Terapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów,
4. Płatność za wystawione faktury będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 14 dni od wystawienia faktury lub gotówka w dniu zakupu.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018
roku.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo
natychmiastowym w przypadku:

do

wypowiedzenia

umowy

ze

skutkiem

1) Naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę,
2) Utraty ważności koncesji udzielonej sprzedawcy na obrót paliwem objętym
umową,
3) Stwierdzenia przez organy Inspekcji Handlowej, że paliwo sprzedawane przez
Wykonawcę nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie z dnia 25
sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. 2016r, poz. 1928 z póź. zm.) i wydanych na jej podstawie
rozporządzeniach.

§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależnego wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
należnej zapłaty z tytułu wykonania części zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena paliwa
po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na rynku paliw.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania
części zamówienia.
§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ustalają następujące kary
umowne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia (brak sukcesywnych dostaw
paliwa i braku możliwości tankowania paliwa w okresie objętym umową) w wys.
0, 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, przy
czym za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie uznaje się awarii
systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stacje paliw.
b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w
§ 4 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 umowy.
c) Za zwłokę w usunięciu wad, ( jakość paliwa) w wysokości 0, 2% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego do usunięcia wad.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego brutto.
§7
1. Umowa obowiązuje w promieniu 50 km od trasy Gościeradów - Kraśnik -Gościeradów.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku
rozbieżności przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§8
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
2. Umowę powyższą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik Nr 3
Do zapytania ofertowego nr

DPS-3601-12-411/2017
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywną dostawę paliw płynnych (oleju napędowego) w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki określone w art.22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz.
1579 z późn. zm.).

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 4
Do zapytania ofertowego nr

DPS-3601-12-411/2017

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KONCESJI NA OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI
WYDANA PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywną dostawę paliw płynnych (oleju napędowego) w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. oświadczamy, że na dzień składania oferty jesteśmy w posiadaniu koncesji na
obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki, ważną przez
okres trwania umowy.

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 5
Do zapytania ofertowego nr

DPS-3601-12-411/2017
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywną dostawę paliw płynnych (oleju napędowego) w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.l Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.)

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 6
Do zapytania ofertowego nr

DPS-3601-12-411/2017

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE, JAKOŚCI OFEROWANEGO PALIWA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywną dostawę paliw płynnych (oleju napędowego) w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r. oświadczamy, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Polskich
Normach dla paliw płynnych.

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej)

