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I. Zamawiający 
Gmina Burzenin 
Siedziba: Urząd Gminy Burzenin 
ul. Sieradzka1 
98 – 260 Burzenin 

 
Tel./fax (043) 8214095 
 
e-mail:ugburzenin@home.pl                 http://www.ugburzenin.pl  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 
811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.) – dalej zwanej „ustawą”. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 65 000 litrów oleju 
opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin 
Część I 
Sprzedaż wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego lekkiego, przeznaczonego 
do kotłowni olejowych  przy Urzędzie Gminy Burzenin,  w Zespole Szkół w 
Waszkowskiem oraz kotłowni olejowej w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie gm. 
Burzenin, stanowiących własność Gminy Burzenin. Wymagane parametry oleju 
opałowego wg. PN-C-96024:L1 
Część II 
Sprzedaż wraz z dostawą 29 000 litrów oleju napędowego wg. PN-EN590,  
przeznaczonego dla pojazdów Urzędu Gminy oraz pojazdów Ochotniczych Straży  
Pożarnych z terenu Gminy Burzenin w ramach bieżącego utrzymania gotowości  
bojowej p. pożarowej. Miejsce dostaw zakładowa stacja paliw przy Urzędzie Gminy  
Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin.    
  
2. Olej opałowy/napędowy należy dostarczać samochodem przystosowanym do  
przewozu paliwa i zaopatrzonym w sprawne zalegalizowane urządzenie  
pomiarowe przystosowane do bezpośredniego napełniania zbiorników paliwa. 
3. Wspólny słownik zamówień (CPV):  
09135100-5 - olej opałowy 
09134100-7 - olej napędowy   
4.Podane zapotrzebowanie oleju opałowego/napędowego stanowi jedynie 
przewidywane, szacunkowo maksymalne zapotrzebowanie w okresie realizacji 
zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dostawy będą mieć charakter 
okresowo powtarzających się dostaw częściowych od 01.07. 2016r. do 30.06.2017r. 
(12 miesięcy). 
 
IV. Termin realizacji zamówienia.  
Zamówienie będzie realizowane w partiach (dostawy okresowe) od dnia 01.07.2016r. 
do dnia 30.06.2017r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

mailto:sekretariat@ugsieradz.com.pl
http://www.ugburzenin.pl/


 3  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży:  
1)dokument  (koncesję, licencję) uprawniający do obrotu paliwami płynnymi, 
2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3)świadectwa pochodzenia i dopuszczenia do handlu oleju opałowego/napędowego. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Spełnienie warunku 
wymienionego zostanie uznane jeżeli Wykonawca: 
Udokumentuje, że: 
1)  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 
tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zadania o charakterze 
i złożoności porównywalnej z zakresem zadania, tj. wykonania dostawy co najmniej: 
dla Części I – 65 000 litrów oleju opałowego, dla Części II – 29 000 litrów oleju 
napędowego każda, 
2) przedstawi dokumenty potwierdzające , że te dostawy zostały wykonane 
należycie. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Sposób dokonywania oceny spełniania tego warunku będzie polegał na 
dostarczeniu: 
- wykazu pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,  
- przedstawieniu pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 
samochodów do wykonania zamówienia ( dokument w oryginale), 
Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument  
dopuszczający do pracy urządzenie pomiarowe znajdujące się na samochodzie 
dostarczającym olej opałowy/napędowy do celów handlowych (potwierdzenie  
legalizacji). 
  
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Spełnienie tego warunku będzie polegało na złożeniu oświadczenia, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 5). 
 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli Wykonawca udokumentuje 
posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
minimum 250 000,00 zł. 
 
VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie 
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1ustawy 
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W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
1. Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
6 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały 
wykonane należycie. Przedkładane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
dostaw przez Wykonawcę muszą zawierać co najmniej wskazanie podmiotu, 
na rzecz którego realizowane były usługi, zakresu i wartości dostaw, daty wykonania 
(rozpoczęcia i zakończenia), opinię (referencje) podmiotu stwierdzającą, że dostawy 
zostały wykonane należycie. 
2. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu 
wykonania zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. 
Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
- dokument dopuszczający do pracy urządzenie pomiarowe znajdujące się na  
samochodzie dostarczającym olej opałowy/napędowy(potwierdzenie legalizacji). 
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (załącznik nr 5). 
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł. 
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 
44 ustawy (załącznik nr 3). 
6. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 
 
VII.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć : 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
2.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu ofert. 
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
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6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 
(załącznik nr 4). 
7. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o  przynależności 
do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej  grupy, składane w 
trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych (załącznik nr 10 do SIWZ). 
8. 1) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Części VII pkt. 1 – 8. 
2)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
Zamówienia (dokument w oryginale), 
3)Zamawiający nie żąda oświadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób 
niepełnosprawnych. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wg 
formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawców 
dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ. 
 
VIII. Konsorcjum [Oferta wspólna] 
1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie 
z przepisem art. 23 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1) należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić firmy 
wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wskazania Lidera Konsorcjum). Oferta, oświadczenia i dokumenty 
muszą być podpisane przez Pełnomocnika. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie 
oryginału. 
3. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do 
przedstawienia w ofercie dokumentów określonych w Części VII pkt.1. ÷ VII.8. 
Oświadczenie podmiotów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 44 Części VI pkt.5. składają wspólnie. 
4. Warunki określone w Części V Zamawiający uzna za spełnione przez konsorcjum, 
jeżeli zostaną spełnione przez wspólników łącznie. 
5.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności. 
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
7. Oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy oraz w Części XIII pkt.14. 
niniejszej SIWZ mogą być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 
oraz złożone przez każdego z Wykonawców (Partnerów) samodzielnie i podpisane 
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przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika (dokument 
fakultatywny). 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: konsorcjum na 
podstawie umowy cywilnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 
zamówienie są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
(umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
1)wskazanie lidera, 
2)oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, 
3)podział zadań między uczestnikami konsorcjum, prawa, obowiązki i upoważnienia 
lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, a także upoważnienie do wystawiania 
faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę). 
 
IX. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
1.Dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające, że: 
1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
2.Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 

 X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 
pisemnie na poniższy adres: 

Urząd Gminy Burzenin 
ul. Sieradzka1 
98-260 Burzenin 

Zamawiający dopuszcza również przekazywanie oświadczeń, wniosków, 
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zawiadomień oraz informacji faksem na nr +48 43 8214013 lub drogą elektroniczną 
e-mail: ugburzenin@home.pl 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest 
Anna Bartos – tel. 43 8214095 
1) Miejsce i czas kontaktowania się z osobą  uprawnioną: 
Urząd Gminy Burzenin 
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 
 

XI. Termin i miejsce wniesienia wadium. 
1.Wysokość wadium 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w 
wysokości: 
Część I 
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). 
Część II 
4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy PLN). 
 
2.Forma wadium 
Wadium może być wniesione w: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 
 
3.Termin i miejsce wniesienia wadium 
1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić 
przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Sieradzu Oddział w 
Burzeninie Nr 25 9267 0006 0050 0148 2000 0020.  Najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego.  
Kserokopię dowodu wpłaty ( polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 
2)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach 
określonych w części XI pkt. 2 ppkt. 2 - 5  SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej 
koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać, 
3)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania, 
4)Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 
zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie- „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w warunkach 
określonych w ofercie; 
b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

 
4. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty  składania ofert-   
termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany, 
zostanie odrzucona. 
5. Zwrot wadium.  
1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  
3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 
7. Utrata wadium. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w Części XI pkt 3 ppkt. 4 lit. a - c SIWZ. 
 
XII. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Części XV pkt.2 SIWZ. 
 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 
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7. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim na maszynie 
do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 
przez Wykonawcę.  
8. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu lub innej, czytelnej i trwałej techniki. 
9. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane przez 
osobę lub osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę / osoby upoważnione do podpisu 
oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
12.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
13. Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 
1a/1b  do niniejszej SIWZ, 
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  
4) Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt XIV  niniejszej SIWZ. 
 

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych SIWZ, iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
2) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 
rękojmi i warunków płatności. 
3) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Części XIII pkt. 
14.1. niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków 
związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. 
15. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  
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16. Ofertę należy opisać w następujący sposób: „Sprzedaż wraz z dostawą oleju 
opałowego / napędowego dla Gminy Burzenin”.   
17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w 
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„ZMIANA”.  
18. Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
 

XIV. Zawartość oferty. 
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia winna 
zawierać: 
1. Wypełniony Formularz Ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1a/1b do niniejszej SIWZ. 
2. Wypełniony Formularz Cenowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu ofert. 
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 
44 ustawy (załącznik nr 3). 
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 
(załącznik nr 4). 
10. Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały 
wykonane należycie.  
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11.Przedkładane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw przez 
Wykonawcę muszą zawierać, co najmniej wskazanie Wykonawcy, podmiotu, 
na rzecz którego realizowane były dostawy, zakresu i wartości dostaw, daty 
wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), opinię (referencje) podmiotu stwierdzającą, 
że dostawy zostały wykonane należycie. 
12. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ lub pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia pojazdów do wykonania zamówienia. 
Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
- dokument dopuszczający do pracy urządzenie pomiarowe znajdujące się na   
samochodzie dostarczającym olej opałowy/napędowy(potwierdzenie legalizacji). 
13. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (załącznik nr 5). 
14. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 
250 000,00 zł. 
15. Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, o nieujawnianiu informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (dokument fakultatywny). Brak dokumentu nie powoduje 
odrzucenia oferty (załącznik nr 8). 
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
17. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej – dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a). 
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty składa zgodnie z Częścią IX SIWZ. 
19. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o  przynależności 
do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej  grupy, składane w 
trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych (załącznik nr 10 do SIWZ). 
20. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

 
XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce:  
Oferty należy składać w:  
 

Urząd Gminy Burzenin - sekretariat 
ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 
 
2. Termin składania ofert upływa  12.04.2016 roku do godz. 9.00. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. 
4. Oferty zostaną otwarte w:  
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Urząd Gminy Burzenin 
ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 
pokój Nr 7 

w dniu upływu terminu składania ofert tj.  12.04.2016 roku o godz. 9.15. 
 
5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.  
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Powinna ona obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena oferty 
musi być podana w PLN liczbowo i słownie. Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy 
ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. 
3. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego 
zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ - wzór umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 
1. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 
2. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej. 

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobie oceny ofert. 
1. Zamawiający oceni i porówna oferty, które:  
1) Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 
2) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

      
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przestawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

3.  Kryteria: 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1 Cena  100% 

 
kryterium - cena ryczałtowa brutto- wskaźnik C 
 
     najniższa oferowana cena spośród 
         zakwalifikowanych ofert  
C= ----------------------------------------------------  x 100% x 100 pkt 
        cena badanej oferty 
Zamawiający udzieli zamówienie oferentowi, którego oferta otrzyma największą 
liczbę punktów odrębnie dla każdej części zamówienia. 
 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Punkty przyznane przez poszczególnych( obecnych na posiedzeniu) członków 
komisji podlegają sumowaniu. 
6. Zamawiający udzieli zamówienie oferentowi, którego oferta otrzyma największą 
liczbę punktów. 
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
1)Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 
3)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona 
tylko jedna oferta. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
5. Inne informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1)Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość 
dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami 
art 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz.1037 z 2000r.) lub 
wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 
2)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym 
mowa w Części VIII pkt. 8 SIWZ. 
3)Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie 
i miejscu zawarcia umowy. 
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument 
dopuszczający do pracy urządzenie pomiarowe znajdujące się na samochodzie 
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dostarczającym olej opałowy/napędowy do celów handlowych (potwierdzenie 
legalizacji). 
 
 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Wykonawca zwolniony jest od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
XXI.  Informacje o treści zawieranej umowy. 
1.Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 9 - wzór 
umowy, który jest integralną częścią SIWZ. 
2.Na postawie art. 144 ustawy Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na 
etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze 
zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego 
traktowania Wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz zgodnie z zapisami 
określonymi w § 3 ust. 4 wzoru umowy. 
 
XXII. Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony 
prawnej  jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie 
wyłącznie wobec czynności: 
1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. Odrzucenia oferty odwołującego. 
 

XXIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXIV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Na 

część I lub część II albo obie części łącznie. 
 
XXV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XXVI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
Załączniki:  
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ: 
1.Załącznik nr 1a/1b - Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy. 
2.Załącznik nr 2 - Wzór Formularza Cenowego. 
3.Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy. 
4.Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
na podstawie art. 24 ust. 1 
5.Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
6.Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw. 
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7.Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów, którymi Wykonawca wykonywał będzie 
zamówienie. 
8.Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o nie 
ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
9. Załącznik nr 9 - Wzór umowy. 
10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  
lub o  przynależności do grupy kapitałowej. 
 
Burzenin 01.04.2016 r.                                         
 
               
                                                                                   Jarosław Janiak – Wójt Gminy Burzenin   
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Załącznik nr 1 a                      
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa:     .................................................................... 
   
Siedziba: ........................................................................  
   
Adres poczty elektronicznej: ...............................................     

Numer telefonu:  …….........................................   

Numer faksu:  ……. .......................................  

Numer NIP:   ................................................. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zakup wraz z dostawą 
65 000 litrów oleju opałowego dla Gminy Burzenin. (Numer sprawy: ZPI 271.1.2016), 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

 
Oświadczam, że: 
 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia 01.07.2019r. do 30.06.2017r. 
Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury za każdorazową dostawę partii 
oleju. 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy  (wzór umowy) zostały przeze mnie zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......................................................................................... 

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

…………………………………………………………………. 

 

Informacje na temat podwykonawców 

.......................................................................................... 

.........................................................................................  

..........................................................................................  

.......................................................................................... 

..........................................................................................  

..........................................................................................  

 

 

 
................................................................................. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 b                      
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa:     ........................................................................ 
   
Siedziba: ........................................................................  
   
Adres poczty elektronicznej: ................................................   
Strona internetowa:  ...................................................   
Numer telefonu:  ……............................................   
Numer faksu:  ……. ..........................................  
Numer NIP:   ...................................................  
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zakup wraz z dostawą 
29 000 litrów oleju napędowego dla Gminy Burzenin. (Numer sprawy: ZPI 
271.1.2016), oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
  
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że: 
 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie od dnia 01.07.2016r. do 30.06.2017r. 
Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury za każdorazową dostawę partii 
oleju. 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
1.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
2.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3.Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
postanowienia umowy  (wzór umowy) zostały przeze mnie zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
............................................................................................... 
................................................................................................  
................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
 
 
Informacje na temat podwykonawców 
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                   

..................................................................... 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ CENOWY 
(sposób obliczenia ceny) 

 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość               ................................................         Data ..................... 
 
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 Kol.5 Kol.6 Kol.7 Kol.8 

Opis przedmiotu 

zamówienia i nazwa 

wytwórcy oleju 

*Cena hurtowa 

wytwórcy netto 

(zł/litr)  na dzień  

19.03.2016r.  

 

 

 

** 

Marża (M) 

lub upust 

(U) zł/litr  

Cena 

sprzedaży 

netto 

oferenta 

zł/litr  

VAT  Cena 

sprzedaży 

brutto 

oferenta 

zł/litr  

*** 

Ilość w 

litrach  

  Ogółem 

wartość 

brutto 

(cena 

ofertowa) 

zł. 

 

     Ch M U Cs=Ch+M 

 

lub 

 

Cs= Ch - U 

% zł Csb=  

Cs +VAT  

  Q    W=Q * 

Csb 

 

 

Olej opałowy  

 

……………………. 

 

……………………. 

(nazwa i wytwórca 

oferowanego oleju ) 

      

 

65 000 

   

 

Olej napędowy  

 

……………………. 

 

……………………. 

(nazwa i wytwórca 

oferowanego oleju ) 

     29 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 
 
 
Uwaga: 

*) W kolumnie 2 należy uwzględnić cenę netto wytwórcy oleju opałowego obowiązującą w dniu 19.03.2016r. 
potwierdzoną wydrukiem z oficjalnej strony internetowej (wydruk należy dołączyć do oferty). W przypadku gdy na 
stronach internetowych wytwórcy nie ma ceny na wskazany dzień należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju 
przed dniem 19.03.2016r.  
**) W kolumnie 3 należy uwzględnić marżę lub upust Wykonawcy, które są stałe przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 
***)Podane zapotrzebowanie oleju w ilości stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w 
okresie realizacji zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego.  

 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy,  
na podstawie art. 44 ustawy o spełnianiu 

warunków udziału w niniejszym postępowaniu*. 
 

 
 
 
 

(miejsce i data sporządzenia) 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 WYKONAWCA(Y): 
.............................. 
.............................. 
 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy, spełniam(y) warunki udziału w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Zakup wraz z 
dostawą 65 000 litrów oleju opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego* dla Gminy 
Burzenin” 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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Podpis(y): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy. 
*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
 

(miejsce i data sporządzenia) 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 
 
 
WYKONAWCA (PARTNER): 
Nazwa Wykonawcy (Partnera) Adres Wykonawcy 
(Partnera) 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 
 
 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy nie występują podstawy do wykluczenia z 
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup 
wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego* dla 
Gminy Burzenin”   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Podpis(y): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy,  
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  

      uprawnienia, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
 
 
 
 
 

(miejsce i data sporządzenia) 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 
 WYKONAWCA (PARTNER): 
 
................................................. 
................................................. 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Stosownie do treści § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, osoby które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w celu realizacji 
zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego i 29 000 litrów 
oleju napędowego* dla Gminy Burzenin”.   
 
 
 

                                                                                           Podpis(y): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. 
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                                                 Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw. 
 
 

 
                                                                                             (miejsce i data sporządzenia) 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 
WYKONAWCA (PARTNER): 
 
.................................................... 
.................................................... 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
Wskazane poniżej dostawy potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 
dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia. 
 

L.p. Nazwa i zakres 
zadania 

  

Wartość 
dostaw 

Data wykonania Zamawiający 

początek (data) zakończenie 
(data)  

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 
 

                                                                                                          Podpis(y): 
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                                                                                                     Załącznik nr 7 
                      Wykaz pojazdów, którymi dysponuje 

 lub będzie dysponował  
Wykonawca w celu wykonania 

 wykonania zamówienia 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin  
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin  
 
WYKONAWCA (PARTNER): 
 
................................................... 
................................................... 

 

                                             OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

 

Posiadam pojazd/y niezbędny/e do wykonania zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą 
65 000 litrów oleju opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego* dla Gminy 
Burzenin”.  
 

L.p. 

Nr 
rejestracyjny 

Data produkcji 

Marka i typ 

 

Tytuł 
posiadania Nazwa Wykonawcy, któremu 

przysługuje tytuł posiadania 

1     

2     

3     

4      

 

 
 
 
                        
 

                                                                                                                      Podpis(y) 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia, na podstawie  
art. 8 ust. 3 ustawy o nieujawnianiu informacji  

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji. 
 

 
(miejsce i data sporządzenia) 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 
WYKONAWCA (PARTNER): 
.................................................... 
..................................................... 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania: „Zakup wraz z dostawą 65 000 
litrów oleju opałowego i 29 000 litrów oleju napędowego* dla Gminy Burzenin”.  
 
 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

 
 
 
 
 

 
 

Podpis(y): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić. 
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                                            Załącznik nr 9  
Wzór Umowy 

                                                        Umowa nr………  

 
Zawarta w dniu …………….. roku w wyniku postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu ……………….roku  

na podstawie art. 39 – w trybie przetargu nieograniczonego ustawy prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, 

z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605), pomiędzy  
 

1.Gminą Burzenin  

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1 zwaną dalej ,,Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Jarosława Janiaka – Wójta Gminy Burzenin (z kontrasygnatą Joanny Szmytki Skarbnika 

Gminy) 
a  
 
2.Firmą: 
……………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
1……………………………. 
2……………………………. 
Zwaną dalej ,,Sprzedającym”. 

 
§ 1 

 
1.Przedmiotem Umowy jest sprzedaż wraz z dostawą 65 000 litrów oleju opałowego 
lekkiego zwanego dalej olejem opałowym, przeznaczonego do kotłowni olejowych 
przy Urzędzie Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1, w Zespole Szkół Waszkowskiem oraz 
kotłowni olejowej w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie i/lub 29 000 litrów oleju 
napędowego, zwanego dalej olejem napędowym, dostarczonego do gminnego 
dystrybutora paliwa, zlokalizowanego przy siedzibie Urzędu Gminy Burzenin*. 
 
2.Wymieniona w ust.1 ilość oleju stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe 
zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia i nie jest wiążąca dla 
Zamawiającego. Dostawy będą mieć charakter okresowo powtarzających się dostaw 
częściowych realizowanych od 01.07.2016r. do 30.06.2016r.( 12 miesięcy).  
 

§ 2 
 
1.Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia oleju w okresie od 
01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku. 
2.Paliwo dostarczane będzie na koszt i staranie Sprzedającego. 
3.Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia oleju w ciągu 48 godzin od chwili 
przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. 
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§ 3 
 

1.Sprzedający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy dostarczenia w 
partiach oleju opałowego w cenie brutto (w tym podatek VAT) ………..za 1 litr   
(słownie: ……………………………………………………………………………………) 
2.Łączna wartość brutto całego zamówienia tj. przewidywanych 65 000 litrów oleju 
wynosi……………………………………………………………………………………… 
(słownie:……………………………………………………………………………………..) 
3.Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oleju dostarczonego w danej partii 
pod warunkiem zachowania poniższych postanowień z zastrzeżeniem pkt.3: 
1)Wzrost ceny paliwa może być spowodowany jedynie udokumentowanym wzrostem 
hurtowych cen zakupu oleju przez Sprzedającego u jego producentów. Podstawą do 
ustalenia ceny będzie wówczas wydruk ze strony internetowej producentów oleju 
dołączony do faktury sprzedaży (aktualny na dzień sprzedaży danej partii paliwa) i 
określona w ofercie stała marża lub upust sprzedającego. 
2)Sprzedający zobowiązuje się do obniżenia ceny paliwa w przypadku spadku ceny 
hurtowej zakupu u producentów paliwa. Podstawą do ustalenia obniżonej ceny 
będzie również oficjalna cena hurtowa (wydruk ze strony internetowej producentów 
oleju, dołączony do faktury sprzedaży aktualny na dzień sprzedaży danej partii 
paliwa) i określona w ofercie stała marża lub upust. 
4.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za pobrany olej 
przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury. 
5.Faktury będą wystawiane osobno dla każdego miejsca dostawy, każdorazowo po 
zatankowaniu zbiorników i za faktyczną ilość zatankowanego oleju. Do faktury należy 
dołączyć świadectwo jakości oleju. 
 
 

§ 4 
 

1.Sprzedający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy dostarczenia w 
partiach oleju napędowego w cenie brutto (w tym podatek VAT) ……….. za 1 litr  
(słownie: ……………………………………………………………………………………) 
2.Łączna wartość brutto całego zamówienia tj. przewidywanych 29 000 litrów oleju 
wynosi………………………………………………………………………………………. 
(słownie:……………………………………………………………………………………..) 
3.Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oleju dostarczonego w danej partii 
pod warunkiem zachowania poniższych postanowień z zastrzeżeniem pkt.3: 
1)Wzrost ceny paliwa może być spowodowany jedynie udokumentowanym wzrostem 
hurtowych cen zakupu oleju przez Sprzedającego u jego producentów. Podstawą do 
ustalenia ceny będzie wówczas wydruk ze strony internetowej producentów oleju 
dołączony do faktury sprzedaży (aktualny na dzień sprzedaży danej partii paliwa) i 
określona w ofercie stała marża lub upust sprzedającego. 
2)Sprzedający zobowiązuje się do obniżenia ceny paliwa w przypadku spadku ceny 
hurtowej zakupu u producentów paliwa. Podstawą do ustalenia obniżonej ceny 
będzie również oficjalna cena (wydruk ze strony internetowej producentów oleju, 
dołączony do faktury sprzedaży (aktualny na dzień sprzedaży danej partii paliwa) i 
określona w ofercie stała marża lub upust. 
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4.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za pobrany olej 
przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury. 
5.Faktury będą wystawiane każdorazowo po zatankowaniu gminnego dystrybutora 
paliwa i za faktyczną ilość zatankowanego oleju. Do faktury należy dołączyć 
świadectwo jakości oleju.  

 
 

§ 5 
 

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
1.Zamawiający może naliczyć Sprzedającemu kary umowne w następującej 
wysokości: 
1) 0,5%(pięć dziesiątych procent) wartości szacunkowej zamówienia ( stosownie § 3 

pkt.2 lub § 4 pkt.2) za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania 
postanowień w § 2 ust. 3 ; 

2) 20% różnicy pomiędzy przewidywaną wartością oleju wyliczoną według zasad 
podanych w § 3 ust. 2, a wartością oleju już zakupionego z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości. 

2.Sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe Zamawiającemu razie 
nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie.   
 

§ 6 
 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania 
w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Sprzedającego. 

 
2.Strony uzgadniają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowanie 
przewyższające karę umowną. 
 

§ 7 
 
Umowa zostaje zawarta na czas od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku.  

 
§ 8 

 
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 
zastosowaniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw 
wynikających z umowy. 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
 
Spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jedną dla 
Zamawiającego i jedną dla Sprzedającego. 
 
 
 
 
 
SPRZEDAJĄCY                                                                                   ZAMAWIAJĄCY    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 10- Oświadczenie o przynależności  
lub braku przynależności do grupy kapitałowej,  

składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

 
                                                                    

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Burzenin 
ul. Sieradzka 1 
98-260 Burzenin 
 
 
WYKONAWCA (PARTNER): 
.................................................... 
..................................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie 
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
oświadczamy o: 
I. braku przynależności do grupy kapitałowej * 
II. przynależności do grupy kapitałowej *.  
 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej *: 
1.………………………………………………………………..………………….. 
2.…………………………………………………………………………..………… 
3.………………………………………………………………………….…………. 
4……………………………………………………………………….….…………. 
5…………………………………………………………………………..…………. 
6…………………………………………………………………..………..……….. 
7.…………………………………………………………………..………………… 
8.……………………………………………………………………………………. 
9…………………………………………………………………….………………. 
10………………………………………………………………..………….………. 
* niepotrzebne skreśli 
 
 
 
……………………………………… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania 
oświadczeń woli) 
 
 


