
Płock, dnia 18 grudnia 2014 r.
WZP 271.2.132.2014.AW 

OGŁOSZENIE 

Zamawiający – Gmina -  Miasto Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia

o wartości poniżej 30 000 Euro  pn.: „ Dostawa paliw płynnych„.

I. Termin realizacji zamówienia -  01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

II. Szczegółowe  informacje  dotyczące  zamówienia  zawierają  opis  przedmiotu  zamówienia

zawiera:

 załącznik nr  2 -  Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miasta

Płocka

oraz 

załącznik nr  3 -  Zakup paliw płynnych do pojazdów oraz sprzętu silnikowego Ochotniczych

Straży Pożarnych Miasta Płocka.

III. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4.

IV. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony

nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio  z

załączonych dokumentów.

*  Kopie  dokumentów  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez

Wykonawcę.

V. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko 1  –

do dnia  29 grudnia 2014 roku do godz. 12.00. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć:

Oferta : „ Dostawę paliw płynnych„”

VI. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.



VII. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących

oświadczeń  lub  dokumentów  załączonych  do  oferty  oraz  do  uzupełnienia  brakujących

dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. W przypadku

zaoferowania równych cen w ofertach,  Zamawiający  dopuszcza możliwość przeprowadzenia

aukcji pomiędzy Wykonawcami oferującymi te same ceny.

VIII. Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zamawiający  dokonuje  rozstrzygnięcia

przetargu w terminie 14 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zamieści informację o

rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.bip.ump.pl w terminie 7 dni

od rozstrzygnięcia.

Zawarcie umowy następuje z chwila jej podpisania.

IX.  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu bez  podania  przyczyny,  bądź

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Agnieszka Wilczak - Wydział Zamówień Publicznych, tel (24) 367–15-77. 

Karolina Banach  – Oddział Obsługi Technicznej, tel (24) 367 – 17- 92.

XI. Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. OPZ - Załącznik nr 2 i 3

3. Wzór umowy – Załącznik nr 4

http://www.bip.ump.pl/


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Dostawę paliw płynnych.

Nazwa i siedziba 
Zamawiającego

Gmina  Miasto Płock
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

Nazwa i siedziba Wykonawcy

……………………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

…………………………………..
(numer telefonu)

…………………………………….
(numer fax)

Producentem / Dostawcą oleju napędowego dla Wykonawcy jest…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena hurtowa netto Producenta / Dostawcy oleju napędowego dla Wykonawcy która obowiązywała w dniu 23.12.2014 rok za 1
m³ (podstawowa, publikowana na stronie internetowej z godziny 12.00) - …………………….. zł.
Lp Cena jed.. Ilość paliwa

w litrach 
Wartość brutto

1 Cena jednostkowa oleju napędowego brutto z dystrybutora na stacji
paliw Wykonawcy która obowiązywała w dniu 23.12.2014 roku za 1
litr

…….. zł 4300

2 Upust  dla  Zamawiającego od ceny brutto  z  dystrybutora  za  1  litr
paliwa  która  obowiązywała  
w dniu  23.12.2014 roku (jest  wielkością  stałą  i  niezmienną przez
cały okres obowiązywania umowy).

……… zł

4300

3
Cena jednostkowa benzyny bezołowiowej  Pb brutto z dystrybutora
na  stacji  paliw  Wykonawcy  która  obowiązywała  
w dniu 23.12.2014 roku za 1 litr.

……… zł
10400

4
Upust  dla  Zamawiającego od ceny brutto  z  dystrybutora  za  1  litr
paliwa  która  obowiązywała  
w dniu  23.12.2014 roku (jest  wielkością  stałą  i  niezmienną przez
cały okres obowiązywania umowy).

……… zł

10400

Razem poz. 2 + 4

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  do 31.12.2015 r.

Oferujemy  wykonanie  prac  objętych  zamówieniem, zgodnie  z opisem  przedmiotu
zamówienia.
Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach  wymienionych  w  „Projekcie  umowy”  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

Dnia ..................................                          ...............................................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych


