Gładyszów: dnia 01 czerwca 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
realizowane w ramach projektu
pn„Wsparcie działalności Ośrodka "ELEOS" w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia
dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
w ramach: Osi priorytetowej IX– Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej
zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10
kwietnia 2015 r. wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zapytanie ofertowe:
Dostawa – sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Dziennego ośrodka wsparcia osób
niesamodzielnych w Gładyszowie i Gorlicach
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON przeznaczonych do
tankowania pojazdów Zamawiającego, odpowiadających normom PN-EN 590 oraz
przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23). Parametry
techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 nie
mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz w załącznikach do
Rozporządzenia.
2) Przewidywane zapotrzebowanie paliw w okresie objętym zamówieniem wynosi:
Dla Dziennego ośrodka wsparcia osób niesamodzielnych w Gładyszowie
- oleju napędowego około 21 000 litrów, (kod CPV : 09-13-41-00-8 )
Dla Dziennego ośrodka wsparcia osób niesamodzielnych w Gorlicach
- oleju napędowego około 21 000 litrów, (kod CPV : 09-13-41-00-8 )
3)W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy
do zbiornika w Gładyszowie, Gładyszów 45 38-315 Uście Gorlickie.
4) Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia jest wielkością orientacyjną i zastrzega
sobie prawo do zmiany zakresu (ilości) zakupów bez żadnych konsekwencji prawnych i
finansowych.
5) Oferowany ON może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w przywołanych
wyżej normach i Rozporządzeniach.
6) Zamówienie będzie realizowane przez okres 35 miesięcy.
1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”,
Adres: Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie.
Telefon: 512116562
Adres strony internetowej: www.eleos.gladyszow.org
NIP: 738-19-03-664
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2. SŁOWNICZEK
Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:
2.1. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2.2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
2.3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji
Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”,
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Dziennego
ośrodka wsparcia osób niesamodzielnych w Gładyszowie i Gorlicach
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny Kod CPV: 09134100-8
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1)/Dostawy paliwa: oleju napędowego odbywać się będą w okresie od czerwca 2017 do
kwietnia 2020r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
warunki 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.
2. Badanie oferty w zakresie oceny spełniania warunków udziału polegać będzie na
stwierdzeniu czy oferta spełnia wyżej wskazane warunki czy też ich nie spełnia na podstawie
załączonych dokumentów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu - jeżeli złoży żądane przez Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału i żądane dokumenty, z których będzie wynikało potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. W szczególności:
1)W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - koncesja na obrót
paliwami ciekłymi (płynnymi).
2)W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - dostawy paliw o wartości min. 200 000
złotych wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania, i odbiorców oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
3)W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia-potwierdzenie posiadania czynnej stacji paliw z obsługą w
odległości nie
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większej niż 20,0 km od siedziby zamawiającego
4)W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 złotych. Okres
ubezpieczenia musi obejmować min. okres związania ofertą przez wykonawcę. Wykonawca, z
którym Zamawiający zawrze umowę będzie zobowiązany w umowie na dostawę paliwa do
kontynuacji
ubezpieczenia na ww. sumę ubezpieczenia.
3. Oferta musi być zgodna ze wymogami SIWZ.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydanych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
5.. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem
Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6 .Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków należy przedłożyć:
1.1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ.
1.2. Koncesję, licencję, zezwolenie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
licencji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej objętej zakresem zamówienia.
1.3. Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych złożone na formularzu stanowiącym (załącznik nr 2) do SIWZ.
1.4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości min. 200 000,00
złotych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniu
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
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1.5. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia co najmniej minimum wymaganej sumy ubezpieczenia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
należy
przedłożyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) (załącznik nr 3) do SIWZ
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji , w celu wykazani braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne potwierdza , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego należy przedłożyć:
3.1. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
świadectwa jakości oferowanego paliwa wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem
terminu składania ofert.
4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
4.1. Dowód wniesienia wadium- nie dotyczy
4.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
4.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr
5 do SIWZ
Brak jakiegokolwiek z wymienionych w rozdziale V dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust.
3 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.Udział Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2 oraz pkt 2 ppkt. 2.2, 2.3, 2.5
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości
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
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej 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.
6. Udział wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
2. Oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt 1 ppkt. 1.3. SIWZ składane jest przez
wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika
upoważnionego
do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w
postępowaniu i podpisania umowy.
3. Dokumenty wymienione rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 SIWZ składa każdy z
Wykonawców oddzielnie
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Umowę regulującą współpracę tych podmiotów występujących wspólnie.
5. Oferta powinna być podpisana przez każdego ustanowionego pełnomocnika.
6.Oferta winna zawierać wszystkie w/w dokumenty, oświadczenia i informacje.
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem na adres i fax Zamawiającego podany w SIWZ lub też elektronicznie
na adres e-mail: elwan@interia.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniana źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.
6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
jest: Elżbieta Wansacz Tel. 662633847
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7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu złożenia ofert
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą
Zamawiający może zwrócić się tylko jeden raz do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem, nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzami ( załącznikami ) dołączonymi do SIWZ.
6. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w załącznikach opracowanych przez
Zamawiającego.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
8. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za godność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
10. Zamawiający zaleca aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej
i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres :
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45,
38-315 Uście Gorlickie - nie otwierać do
26.06.2017 r. do godz. 16. 00. Koperta wewnętrzna
zawierająca ofertę powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: „Zapytanie ofertowe –

sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Dziennego ośrodka wsparcia osób
niesamodzielnych w Gładyszowie i Gorlicach
11. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty
załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane
zmiany przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Powyższe zmiany są dla wszystkich
Wykonawców wiążące.
14. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem
terminu składania ofert. Zmiany należy dokonać poprzez wycofanie niewłaściwej oferty
i złożenie zmienionej oferty, jako obowiązującej.
15. Wszystkie strony oferty winny być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania w jego imieniu oraz kolejno ponumerowane, a oferta spięta
w sposób trwały.
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16. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień
dotyczących SIWZ.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.06. 2017 r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego podany w SIWZ tj. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”.
Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.06. 2017 r. o godz. 16.00w siedzibie Zamawiającego.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy /firmy/ oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu oraz warunków
płatności, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
8. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu na ich wniosek.
9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie odwołania.
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według podanego poniżej kryterium:
Kryterium CENA – 100%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących
zasad:
Ilość punktów - IP
IP = Cena minimalna : Cena oferty x 100 pkt.
gdzie:
- cena minimalna – najniższa oferowana w postępowaniu cena za wykonanie zadania
- cena oferty – cena rozpatrywanej oferty
Wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę oleju napędowego maksymalnie może otrzymać
100 pkt.
2.

Wykonawca winien określić termin płatności faktur.

3.

Termin płatności faktur nie może być krótszy niż 30 dni licząc od daty wystawienia
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faktury i będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.
4.

Krótszy termin płatności przedstawiony w ofercie spowoduje jej odrzucenie.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, poprawi w ofercie oczywiste omyłki.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza ofertowego” i określenia w nim
cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz podać oferowany termin
płatności.
3. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę.
Powinno uwzględniać VAT i podatek akcyzowy oraz uwzględniać
uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach
produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym spowoduje
odrzucenie oferty.
12. WZÓR UMOWY
Projekt umowy, jaki zostanie zawarty z Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
13.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
.4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
5.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
d) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych
przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu.
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie
dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
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f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
g) jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki w
sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju..
6.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej
wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone, podając uzasadnienie,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie.
7.Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
8.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 do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 5.
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ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Załącznik nr 1 do SIWZ
…................
dnia ...........................
...............................
pieczęć
Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy paliwa – oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej 95w roku 2017, składamy niniejszą ofertę:

Dzienny ośrodek wsparcia osób niesamodzielnych w Gładyszowie
1/ Olej napędowy – 21 0000 l X ……….. zł/litr =
………………….. zł /netto/ + podatek VAT = ………………….. zł brutto
Dzienny ośrodek wsparcia osób niesamodzielnych w Gorlicach
1/ Olej napędowy – 21 0000 l X ……….. zł/litr =
………………….. zł /netto/ + podatek VAT = ………………….. zł brutto
3/ Łącznie cena oferty wynosi: ………………….. zł netto + podatek VAT =
………………………..zł brutto
Słownie cena oferty brutto wynosi:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
……………………………….
Termin płatności faktury VAT liczony od daty wystawienia faktury wynosi .............. dni.
Oświadczenia :
1) Oświadczamy, że rozpoczniemy dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową.
2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki dostaw zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.
3) Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
b)otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
c)akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.
d)akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na
warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4)Pod groźbą wykluczenia oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i
faktyczny.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................................
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2) ............................................................
3) ............................................................
4) ............................................................
Na ........... .kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
............................... dn. .......................

................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie

Załącznik nr 2 do
SIWZ

11

Nazwa Wykonawcy: ..................................
....................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................
....................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na dostawy paliwa, oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

............................. dn. ..........................
.......................................
.....
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy: ..................................
....................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................
....................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na dostawy paliwa

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2017 r. na usługę sukcesywne dostawy oleju
napędowego dla Dziennego ośrodka wsparcia osób niesamodzielnych w Gładyszowie i Gorlicach
oświadczamy że, nie podlegamy, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
poniższych zapisów Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 –2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: „W
celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.”.

............................. dn. ..........................
.......................................
.....
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do
SIWZ
Umowa na dostawę paliwa
zawarta dnia ……………………... w Gładyszowie pomiędzy:
Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”,
Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie
- które reprezentuje:
1. ks. Arkadiusz Barańczuk – Dyrektor
Zwana w treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………….NIP……………………
……..REGON……………………………… wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS Sądu
Rejonowego dla ……………………………………
Wydział .Gospodarczy. Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ……………………………….
- które reprezentuje:
1. …………………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą
Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla
Dziennego ośrodka wsparcia osób niesamodzielnych w Gładyszowie i Gorlicach, strony umowy
postanawiają podjąć współpracę w zakresie sprzedaży paliw, zgodnie ze złożoną ofertą oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§1
1.Wykonawca oferuje do sprzedaży na rzecz Zamawiającego paliwa (olej napędowy ON) pochodzące
z …………………..jakościowo zgodne z parametrami przedstawionymi w ofercie złożonej przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania na rzecz
Zamawiającego paliw, zgodnie z treścią oferty złożonej w w/w przetargu i na zasadach określonych w
niniejszej umowie
3.Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie dostarczać paliwa przeznaczone na potrzeby
własne Zamawiającego
4.Paliwa będą dostarczane do siedziby Zamawiającego na koszt własny Wykonawcy .
5. Wykonawca oświadcza, iż paliwa (olej napędowy ON) dostarczane Zamawiającemu w ramach
niniejszej umowy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia
2015.10.23) oraz odpowiednio normy PN-EN 590
§2
1. Sprzedaż paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Faktury za paliwo będą wystawiane w terminach zgodnie z warunkami SIWZ z zastosowaniem cen
obowiązujących w dniu dostawy , z doliczeniem podatku VAT według zasad i stawek określonych
niniejsza umową. Płatność może się opóźnić, do momentu otrzymania środków z IZ RPO
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby uprawnionej do
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otrzymania faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczone wg złożonych zamówień
w terminie …………. dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Płatność może się opóźnić, do momentu
otrzymania środków z IZ RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
5. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego towaru
oraz skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego w pełnej wysokości zaistniałej
szkody.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań
wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą,
w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące
od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów,
wojny, mobilizacje, blokady, embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników uniemożliwiające
wykonanie umowy w całości lub części.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na okres od czerwca 2017r do 30 Kwietnia 2020 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie uważa się za doręczone również w
przypadku jeżeli strona dwukrotnie nie odebrała wysłanej na podany adres siedziby, przesyłki
poleconej zawierającej pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze
pisemnego oświadczenia, w wypadku dwukrotnej dostawy paliw w warunkach uprawniających do
odmowy przyjęcia dostawy, dwukrotnego niezrealizowania dostawy, dwukrotnego dostarczenia ilości
niezgodnej ze złożonym zamówieniem.
§5
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 z dnia 10 kwietnia
2015 r. wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
2. Przeniesienie praw i zobowiązań wynikających z umowy na inne osoby w tym przelew
wierzytelności, wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
3. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać wszystkie spory i rozbieżności jakie mogą powstać
w związku z umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

....................................................................
( pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

.....................................................................
( miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust.11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
……………………………………………….
Ja (my), niżej podpisany(ni), reprezentujący firmę, której nazwa jest wskazana w
pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)
firmy oświadczam(y), że:
- nie należę/ymy do grupy kapitałowej,
- należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:
1. .……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….

(*) niepotrzebne skreślić

........................................................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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