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Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………….. Fax ………………………………….. e-mail ……………………………………..
REGON ………………………………………………………. NIP ……………………………………………………..
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15
1. Zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 2600.3.2018 oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia:
Cena hurtowa netto 1 litra oleju opałowego zamieszczona na stronie internetowej producenta
aktualna na dzień 21 listopada 2018 r. …………....……………

minus upust …………….....……

/ plus marża …………….....……
Cena netto: ............................................................................... zł
Vat .................................. %
Cena brutto: …........................................................... zł
(słownie złotych ……..……............................................................................................)
2. Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
uwag.
3. Do oferty załączam:
a) …………………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………
d) .........................................................................................................................................................................
4. Inne informacje: …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………..…………………………….
/miejscowość i data/

...………...…………..………..….................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
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Załącznik nr 6
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
…………………………….…………………….…….
nazwa wykonawcy
…………………………….…………………….…….
adres
…………………………….……………….
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego.”, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………...…………..………..….................................
/podpis Wykonawcy/
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UMOWA

zawarta w dniu …………….……. w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy na „Dostawę oleju opałowego”
w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych,
do
których
nie
mają
zastosowania
przepisy
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia
4 października 2016 r.) pomiędzy : Szkołą Podstawową w Miastkowie , reprezentowaną przez: Dyrektora Szkoły
Panią
Agnieszkę
Zduńczyk,
zwaną
dalej
„Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………………………..…… NIP …………………………………….
REGON ………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. , zwanego dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 spełniającego parametry
Polskiej Normy PN-C-96024:2011, do następujących obiektów : budynków Szkoły Podstawowej w Miastkowie
ul. Łomżyńska 15, ul. Łomżyńska 10 oraz budynku Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w
Miastkowie ul. Łomżyńska 22.
2.
Łączna szacunkowa ilość oleju opałowego, którą Zamawiający zamierza zakupić w okresie trwania
umowy wynosi 36000 litrów.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do
zapotrzebowania określonego w pkt. 2, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma
wpływu, np. niekorzystne/korzystne warunki atmosferyczne.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości
oszacowanego zapotrzebowania.
§2
TERMIN WYKONANIA
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy stosować dla Zamawiającego cenę jednostkową
oleju opałowego netto, wynikającą z ogłaszanej na stronie internetowej producenta
(PKN ORLEN) ceny hurtowej oleju opałowego aktualnej na dzień dostawy, z zastosowaniem korekty cenowej
(upustu/marży) określonej w ofercie. Do tak wyliczonej ceny jednostkowej Wykonawca doliczy obowiązującą
stawkę podatku VAT.
2.
Określona w ofercie korekta (upust/marża) ceny dla 1 litra oleju opałowego, wynosi ……… zł/litr netto
i jest niezmienna dla całego okresu trwania umowy.
3.
Należność za dostarczone paliwo zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia faktury. Na fakturze winna być uwidoczniona cena i wysokość upustu/marży.
4.
Do każdej faktury należy dołączyć świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający
parametry dostarczonego oleju opałowego.
5.
Faktury należy wystawiać na: Gmina Miastkowo – Szkoła Podstawowa w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo NIP 718-209-59-60
§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności za każdą zrealizowaną dostawę, przelewem na
rachunek Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°С.
2.
Wykonawca będzie realizował dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego, bezpośrednio do zbiorników
znajdujących się na terenie obiektów wymienionych w §1 pkt. 1.
3.
Dostawa oleju odbywać się będzie autocysterną wyposażoną w legalizowany odmierzacz paliw
płynnych. Transport i rozładunek w miejscu przeznaczenia będą odbywać się na koszt wykonawcy.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od momentu
telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.
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5.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju opałowego zmniejszające jego
wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich
pokrycia.
6.
W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela zostaną pobrane próbki zakwestionowanej dostawy,
w celu poddania badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.
7.
W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju
opałowego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań. Jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że pobrane próbki
oleju są zgodne z umową – koszty badań pokryje Zamawiający.
§6
KARY UMOWNE
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie
więcej jednak niż 5 % wartości niezrealizowanej dostawy,
 w wysokości 10 % wartości dostarczonego paliwa niezgodnego pod względem jakościowym
z parametrami określonymi w specyfikacji i złożonej Ofercie.
b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówionego
paliwa, w razie nie odebrania go z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
c) Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.
2.
Wykonawca zapłaci kary umowne: w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za zwłokę wykonania zadania
określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Jeżeli
kary przekroczą 50% wartości umownej, umowa automatycznie staje się nieważna.
3.
Zamawiający zapłaci kary umowne: w przypadku odstąpienia od warunków umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
§7
ZMIANA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,
b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje dostawy, pomimo wezwania przez
Zamawiającego,
d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Spory wynikłe w związku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane one przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

