ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11
NIP: 7272755012
REGON: 100804793
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
– Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy : ZA/D/BU/131/14
Roboty budowlane

•

Dostawy

X

Usługi

•

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Zakup paliw do pojazdów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w 2015 roku.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw do pojazdów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w systemie sprzedaży bezgotówkowej na
podstawie kart paliwowych w 2015 roku.
2. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup oleju napędowego ON i benzyny PB 95 na
całodobowych stacjach paliwowych na terenie całego kraju.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji i warunki płatności określone zostały
we wzorze umowy, który stanowi Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W sprawach:
- formalno – prawnych Pan Łukasz Olesiński Starszy Specjalista w Zespole ds. Zamówień
Publicznych i Inwestycji Własnych, tel. 42 663 41 26,
- merytorycznych Pani Alicja Stachurska Inspektor z Zespole Administracyjnym tel. 42 663 41 03.

5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawca posiadać musi koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwem
ciekłym objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późń. zm).
2. Wykonawca dysponować musi całodobowymi stacjami paliw oferującymi olej napędowy ON
i benzynę PB 95, na których możliwy jest zakup paliwa w systemie bezgotówkowym na podstawie
kart paliwowych w ilości :
a) na terenie administracyjnym miasta Łodzi – min. 2 stacje,
b) na terenie każdego województwa – min. 3 stacje (w przypadku województwa łódzkiego min.
3 stacje znajdują się poza terenem administracyjnym miasta Łodzi).
7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (jeżeli dotyczy) :
1. Złożona oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty wg. Załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu,
2) oświadczenie Wykonawcy wg. Załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przesłać także inne informacje w zakresie złożonej
oferty.
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, a następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o
którym mowa w pkt 8 ogłoszenia o zamówieniu.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
 w formie pisemnej …………………………………………………….



w formie elektronicznej na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
w terminie do dnia 09 GRUDNIA 2014 roku do godziny 15:00 (skan oferty).

 w innej formie : …………………………………….
9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
X zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 zostanie przesłane w inny sposób : ……………………………………
10.INFORMACJE DODATKOWE
1. Cenę oferty stanowi kwota wynikająca z wyliczeń dokonanych w formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca ustali cenę brutto za 1 litr paliwa podaną w złotych, wyliczoną jako średnia
arytmetyczna cen brutto z 2 stacji paliwowych Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie
administracyjnym miasta Łodzi, wykazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
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obowiązujących w dniu 04 grudnia 2014 r. oraz zaproponuje wysokość upustu, który nie może ulec
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
3.Cenę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z uwzględnieniem zasad
zaokrąglania liczb ( tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół). Cena oferty musi być wyrażona w złotych
polskich: cyfrowo i słownie.
4. Upust musi być podany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta, która spełniała będzie wszystkie założenia
merytoryczne i formalne i oferowała będzie najniższą cenę za realizację przedmiotowego
zamówienia.
6. Wykonawca przed zawarciem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu :
a) kserokopię koncesji wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi
objętymi niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późń. zm);
b) zasady korzystania z kart paliwowych ,
c) warunki i zasady korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i
akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę.
Uwaga : W przypadku gdyby zasady korzystania z kart paliwowych były sprzeczne z umową –
strony ustalają, iż w takim przypadku pierwszeństwo mają zapisy umowy.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIJSZEGO
ZAMÓWIENIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1 – formularz oferty,
Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik Nr 3 – wzór umowy.
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