Postępowanie o zamówienie publiczne
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r
prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniŜej 60.000 EURO

I.

ZAMAWIAJĄCY
Komenda Powiatowa PSP
w Błoniu
05-870 Błonie
ul. Lesznowska 20A

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju napędowego, etyliny (benzyna), gaz LPG z
przeznaczeniem do tankowań pojazdów i innego sprzętu silnikowego
będącego na wyposaŜeniu Komendy Powiatowej PSP w Błoniu przy
ul. Lesznowskiej 20A.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy paliw, których parametry
spełniają obowiązujące Polskie Normy:
- benzyna bezołowiowa: PN-EN 228:2006
- olej napędowy: PN-EN 590:2006
- gaz LPG : PN-EN 589 (U)
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT
- posiadanie minimum jednej stacji benzynowej dostępnej 24 godz./dobę
(non-stop) w obrębie miasta Błonia lub w promieniu do 5 km od granic
miasta przez 7 dni w tygodniu i posiadanie minimum dwóch stacji
benzynowych dostępnych 24 godz./dobę na terenie powiatu warszawskiego
zachodniego przez 7 dni w tygodniu,
- zobowiąŜe się do zapewnienia (utrzymania) rezerwy paliwa we
wskazanych stacjach benzynowych na wyłączne potrzeby Komendy
Powiatowej PSP w Błoniu w minimalnych ilościach:
- ON
- PB-95
- LPG
V.

- 600 l,
- 300 l,
- 100 l,

WARUNKI PRZYGOTOWANIA I ZŁOśENIA OFERTY

1. Oferta powinna być wykonana na piśmie i składać się z następujących
dokumentów:
- formularz ofertowy (załącznik).
- dokument uprawniający do występowania Oferenta w obrocie prawnym
(w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osobę/y upowaŜnione do podpisania oferty wystawiony nie wcześniej niŜ
na 6 miesięcy przed datą złoŜenia oferty).
- świadectwo jakości paliw
- dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do jej podpisania, o ile
nie wynika to z dokumentu stwierdzającego uprawnienie oferenta do
występowania w obrocie prawnym.

2. Oferta winna być podpisana przez osobę fizyczną lub jej pełnomocnika (naleŜy
załączyć pełnomocnictwo) lub osoby uprawnione do reprezentowania osoby
prawnej. Miejsca w ofercie, w których oferent naniósł poprawki winny być
parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę, opatrzone datą naniesienia
poprawki.
Oferta, która zostanie podpisana przez osobę nieuprawnioną do podpisania
zostanie uznana za niewaŜną.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferty sporządzone w
innym języku winny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. KaŜda
strona tłumaczenia winna być przez niego parafowana. Oferta sporządzona
inaczej będzie odrzucona.

4. Kalkulacja ceny winna być określona wyłącznie w złotych polskich i podana
do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy cena nie zostanie określona
w złotych polskich, bądź nie będzie podana do dwóch miejsc po przecinku
oferta zostanie odrzucona.
5. Dokumenty składające się na ofertę winny być złoŜone w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upowaŜnione do
podpisania oferty.
6. Zamawiający zastrzega Ŝe nie będzie zwracał dokumentów składających się na
ofertę.
7. Wykonaną wg powyŜszych wskazówek ofertę naleŜy umieścić w dwóch
kopertach: koperta “zewnętrzna” winna być zaklejona i opatrzona napisem
„OFERTA PALIWA - NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2007 R. GODZ.
10.30”; koperta “wewnętrzna” winna być oparzona napisem: “oferta paliwa”
oraz nazwą, adresem, nr telefonu i nr faxu Oferenta
Ofertę naleŜy złoŜyć w Komendzie Powiatowej PSP w Błoniu przy
ul. Lesznowskiej 20A – w sekretariacie do dnia 08.05.2007 r. do godz. 10.00
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia złoŜenia oferty
Po zakończeniu postępowania przetargowego i wyborze najkorzystniejszej
oferty, oferenci zostaną zawiadomieni przez zamawiającego.
VI. TERMINY
1. Termin złoŜenia ofert upływa dnia 08.05.2007 r. godz. 10.00 W przypadku
ofert przesyłanych pocztą za termin złoŜenia oferty Zamawiający przyjmie
dzień i godzinę doręczenia przesyłki.
2. Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2007r godz.10.30
3. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres trzech lat od daty
podpisania umowy na kaŜde wezwanie Zamawiającego
4. Płatności dokonywane byłyby przelewem w ciągu 21-tu dni po otrzymaniu
faktury. Dopuszczalna zmiana ceny oleju napędowego, etyliny PB, LPG
tylko przy zmianie cen przez producenta surowca przy nie zmienionej marŜy.
VII. INFORMACJE OGÓLNE
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 24
ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych); (Dz. U. Nr 19,
poz. 177) z późniejszymi zmianami
2. Oferent moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający
udzieli wyjaśnień oferentowi oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim
oferentom, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie na mniej niŜ 6 dni przed
terminem składania ofert. Prośba o udzielenie wyjaśnień winna być podpisana
przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym.
3. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem,
Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Oferent nie moŜe wycofać oferty
i wprowadzić zmian po tym terminie.
VIII. OCENA OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
L.p.
1.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

Cena

100%

Razem

100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, z pośród ofert nie odrzuconych,
która zaoferowała najniŜszą łączna cenę za olej napędowy, etylinę oraz LPG.
3. Ocena ofert nastąpi na podstawie formularza ofertowego( załącznik).
4. O wyniku postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5. W toku dokonywania oceny złoŜonej oferty Zamawiający moŜe Ŝądać
udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących złoŜonej przez niego oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych;
(Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami;
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania
ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna
poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców
o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Informacji w sprawie przetargu udziela Prochenka Michał.
4. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych.
W załączeniu:
1. FORMULARZ OFERTOWY
2. UMOWA

