Numer ogłoszenia: 3622 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, 38204 Tarnowiec 143 , woj. podkarpackie, tel. (013) 4436919, fax. (013) 4424011 .
• Adres

strony internetowej zamawiającego: www.tarnowiec.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju napędowego i
benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tankowanie oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, spełniających wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z
dnia 9 grudnia 2008 r (Dz. U. 221, poz.1441) - zgodnie z Drukiem nr 1 – formularz ofertowy i
projektem umowy o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wymaga wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis

warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków: Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki zawarte w
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału
będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 – druk nr 2.
3. Koncesja, zezwolenie lub licencja.
1.

•

1SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
1. Cena
50
2. Upust
10
3. Odległość stacji paliw
40
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.tarnowiec.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 143.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.01.2010 godzina 14:00, miejsce: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w
Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 143.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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