Załącznik nr 1
do regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Znak : SOK.261.3.2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.

„Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini – świetlica wiejska w Głosce”
1) Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego dla SOK Miękinia o następujących parametrach:
1). gęstość w temperaturze 15 0C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
2). temperatura zapłonu nie niższa niż 56 0C
3). lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0C do 6,5 mm2/s,
4). zawartość siarki nie więcej niż 0,20%/m/m,
5). wartość opałowa nie niższa niż 42000 kJ/kg,
6). pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – nie większa niż 0,3%/m/m
7). pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,1% /m/m
8). zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
9). zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
10). temperatura płynięcia nie wyższa niż-20 0C
2) Nazwa i adres zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
www.kultura.miekinia.pl
e-mail:kultura@miekinia.pl,
tel. /071/ 7359205 fax /071/ 7359200
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za
pomocą aukcji.
5) Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
Planowana ilość oleju opałowego, jaką Zamawiający przewidują zakupić w ramach realizacji
niniejszego zamówienia – do 15000 litrów do świetlicy wiejskiej w Głosce.
6) Warunki płatności:
1. forma: przelew w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury.
7) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43 55-330 Miękinia do dnia 2020-12-11 do godz. 14:00
8) Forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia
faxem na numer 071/ 7359200
e- mailem: zyta.miciak@kultura.miekinia.pl
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Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa
……………………………………………………………………………………………………......
...............................................................................................................................................
Adres………………………………………………………………………....................................
………………………………...................................................................................................
NIP………………………………………………..
Bank.......................................................................................................................................
Nr rachunku
bankowego………………………………………………………………………………….............
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………


Oferuję wysokość marży naliczonej do ceny hurtowej obowiązującej w dniu
zakupu na wykonanie przedmiotu zamówienia na:

Wyszczególnienie

Marża w %

Dostawa oleju opałowego dla SOK
Miękinia – świetlica wiejska w Głosce
* W przypadku równorzędnych ofert wygrywa dostawca, którego punkt sprzedaży
położony jest jak najbliżej siedziby Zamawiającego.









Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do
niego zastrzeżeń.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część
oferty są:
oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3)
podpisany wzór umowy (załącznik nr 4)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej

…........................., dnia ….................
…………………………………….
podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2

......................................
pieczęć Wykonawcy

....................................., ........................
miejscowość
data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Niniejszym oświadczam\y, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam/y
warunki dotyczące:
1.
2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy
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Załącznik nr 3

......................................
pieczęć Wykonawcy

....................................., ........................
miejscowość
data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego dla SOK Miękinia – świetlica wiejska w Głosce.

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

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

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4

UMOWA NR ……………………….
Zawarta w dniu ………………. pomiędzy Samorządowym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w
Miękini, ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
Małgorzatę Sidorską - Sujecką – Dyrektora SOK
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – p. Marty Górka
a
…………………………………………………….
zwanym Dostawcą
Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość
ustalonego zamówienia, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art.
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) w związku z
dokonaniem przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem
Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

§1
Odbiorca zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczać do obiektów określonych w §4 ust. 7,
olej opałowy o następujących parametrach:
1). gęstość w temperaturze 15 0C nie wyższa niż 0,860 g/ml,
2). temperatura zapłonu nie niższa niż 560C
3). lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0C do 6,5 mm2/s,
4). zawartość siarki nie więcej niż 0,20%/m/m,
5). wartość opałowa nie niższa niż 42000 kJ/kg,
6). pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – nie większa niż 0,3%/m/m
7). pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,1% /m/m
8). zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
9). zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
10). temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 0C
§2
Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.
Planowana ilość oleju opałowego, jaką Zamawiający przewidują zakupić w ramach realizacji
niniejszego zamówienia – do 15000 litrów.
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§3
1. Zgodnie ze złożoną ofertą ustalono wysokość marży naliczanej do ceny hurtowej obowiązującej
w dniu zakupu na wykonanie przedmiotu zamówienia na: …………%
2. Cena netto obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą do kotłowni..
3. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w litrach wg wskazań licznika autocysterny.
4. Dostawca za każdą dostawę wystawia fakturę za dostarczoną ilość litrów oleju opałowego wg
wyliczenia:
ilość dostarczonego oleju w litrach x (cena hurtowa netto 1 litra oleju + marża) + obowiązujący w
dniu dostawy podatek VAT
§4
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć każdą partię oleju opałowego w ciągu 24 godzin od
złożonego zamówienia przez Odbiorcę telefonicznie lub faxem w godzinach od 12:00. do 20:00.
2. Odbioru oleju opałowego dokonuje upoważniony przez Odbiorcę pracownik.
3. Pokwitowanie odbioru paliwa przez upoważnionego pracownika jest równoznaczne z
pokwitowaniem Odbiorcy.
4. Dostawca jakość każdej dostawy musi udokumentować przed rozładunkiem orzeczeniem
jakości wystawionym na dostarczoną ilość paliwa i nr rejestracyjny autocysterny, którą
dostarczane jest paliwo.
5. Próbki paliwa mogą być pobierane w obecności Odbiorcy (lub upoważnionego przez Odbiorcę
pracownika) i przedstawiciela Dostawcy, które będą przechowywane w siedzibie Odbiorcy przez
90 dni od daty ich poboru.
6. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane komisyjnie. Odbiorca zobowiązany jest do
natychmiastowego wezwania Dostawcy w celu uczestnictwa w pracach Komisji Reklamacyjnej.
7. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do zbiorników świetlicy w Głosce, ul.
Główna

autocysternami umożliwiającymi wjazd na place gospodarcze tych obiektów.

Autocysterny winne być wyposażone w legalizowany licznik umożliwiający pomiar ilości oleju
bez konieczności ingerencji obsługi.
§5
1. Zapłata za dostawy następować będzie po ich odbiorze, w terminie 21 dni od otrzymania
faktury.
2. Odbiorca zapłaci Dostawcy ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie faktury.
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§6
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdą zwłokę w dostawie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, zapłaci on Odbiorcy
karę umowną w wysokości 5% wartości umowy – tj. planowana do zakupienia przez SOK
Miękinia ilość 15000 litrów oleju opałowego x cena jednostkowa na dzień zawarcia umowy,
3. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości Dostawca wymieni zakwestionowaną
partię paliwa na nową, wolną od wad.
4. Dostawca upoważnia Odbiorcę do samodzielnego potrącenia z faktury należnych kar
umownych.
5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Dostawca będzie zobowiązany do
zapłaty Odbiorcy odszkodowania pokrywającego w całości poniesioną szkodę.
6. Odbiorca zapłaci karę w wysokości 5% wartości umowy Dostawcy za odstąpienie od umowy z
przyczyn od niego niezależnych.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w
Środzie Śląskiej.
§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Odbiorcy, jeden dla Dostawcy.
§ 11
Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta złożona przez Dostawcę w dniu ……………….

ODBIORCA:

DOSTAWCA:
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