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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowana przez Wójta Gminy tel.fax. 

(22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00. 

Adres strony elektronicznej Zamawiającego: www.leoncin.nbip.pl ,  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ug.leoncin@tlen.pl 

NIP 531-16-66-399   

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. : „Sprzedaż benzyny 

bezołowiowej 95,  oleju napędowego oraz gazu  na potrzeby Gminy Leoncin w 2011 r.” 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia                 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.).  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Główny przedmiot -09.13.41.00-8 

Dodatkowe przedmioty – 09.12.00.00-6, 09.13.21.00-4 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup paliwa na stacji paliw zlokalizowanych w 

granicach administracyjnych Gminy Leoncin, dla samochodów : Ochotniczych Straży Pożarnych, 

sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych ,  samochodów osobowych, samochodu dowożącego 

uczniów w 2011 roku będących własnością Gminy Leoncin. Zamawiający szacuje, że w ciągu 

trwania umowy zakupi około  3 000 litrów benzyny bezołowiowej 95, około 13 000  litrów oleju 

napędowego, gazu 4 500 litrów. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do nie zakupienia paliw w ilości niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy. W 

takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości, odszkodowania. 

Oferowane paliwa muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą ze 

wskazań dystrybutora na danej stacji pomniejszoną o rabat wskazany w ofercie. Rabat jest stały 

w całym okresie obowiązywania umowy. 

Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca na zasadzie 

transakcji bezgotówkowych. Wykonawca wystawi jedną fakturę zbiorczą za wszystkie transakcje 

jakie były zrealizowane w danym miesiącu. Do faktury zostanie dołączone zestawienie 

zawierające co najmniej następujące informacje : 

a) Data transakcji, 

b) Rodzaj i ilość wydanego paliwa, 

c) Nr rejestracyjny pojazdu, 

d) Imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia; 3 stycznia 2011r.  

Termin zakończenia realizacji zamówienia; 31 grudnia 2011 r.  

 

V. Opis części zamówienia. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 



VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają stację(e) benzynową(e) w granicach administracyjnych Gminy Leoncin  

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

    zamówienia.  

4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 

5.1 Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i 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, że 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 wykonaniu zamówienia. 

      5.2 W wypadku nie wywiązywania się innych podmiotów z obowiązków wynikających z         

      udostępnienia wykonawcy wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób  

      zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych – na wykonawcy ciąży  

      obowiązek zapewnienia niezbędnych zasobów do prawidłowego terminowego wykonania  

      przedmiotu zamówienia. 

 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć 

: 

1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Wzór załącznik nr 2)  

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust1 

składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te 

warunki. 

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp 

Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z 

zachowaniem sposobu reprezentacji: 

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór załącznik nr 3) 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

składa każdy z wykonawców oddzielnie. 



2.2 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., a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp  

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

1.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące 

postanowienia: 

a) Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) 

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

b) wykonawcy realizujący wspólnie umowę powinni zadeklarować solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy  

c) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Barbara Kicińska insp. ds. gospodarki komunalnej Urzędu Gminy tel.fax. (22) 785-65-82, 785-

65-85, 785-66-00 wew. 18 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, 

wtorek – piątek 8.00 –16.00  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem w języku polskim. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony jest zobowiązana do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu jego otrzymania. 



4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez wykonawcę zostało 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumienia się drogą elektroniczną na adres 

ug.leoncin@tlen.pl 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Urząd Gminy Leoncin   ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,  

 

XIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. O treści odpowiedzi zawiadomieni zostaną wszyscy 

wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz Zamawiający umieści informację w formie 

elektronicznej na stronie www.leoncin.nbip.pl w części dotyczącej danego przetargu, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia zamawiającego. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści 

taką informację na własnej stronie internetowej. 

 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta wraz z załącznikami powinna być czytelna. 

4. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy. 

5. Zamawiający zaleca, aby oferta została podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze, a jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 



6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, powinny być parafowana przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

 

XVI. Na ofertę kompletną składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1. Formularz oferty (Zał. Nr 1) 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 2) 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 3) 

4. Wzór umowy parafowany na każdej stronie i podpisany (Zał. Nr 4). 

5. 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1.1 Oferty należy składać do dnia 21 .12.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój nr 8 (sekretariat) 

1.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Leoncin  ul. Partyzantów 3,                                                  

05-155 Leoncin oraz opisane : 

„ Oferta na sprzedaż paliwa na potrzeby Gminy Leoncin w 2011r.” 

Nie otwierać przed dniem 21.12.2010r., godz. 10:15 
1.3 Oferta doręczona do Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

1.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z 

dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

1.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak składanie ofert tj. w 

kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty 

z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

2.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: 



Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój nr 12 

2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (rękojmi) i 

warunków w płatności zawartych w ofertach  

2.4 Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 

przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy 

informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w 

niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę całkowita zamówienia do 

porównania ofert. Cenę tą należy wyliczyć w następujący sposób: 

1.2 Należy podać wysokość rabatu w procentach % liczonego od ceny brutto dla każdego rodzaju 

paliwa, 

1.3  Wykonawca wyliczy cenę każdego paliwa pomniejszoną o wartość proponowanego rabatu 

1.4  Wykonawca pomnoży cenę po rabacie  każdego rodzaju paliwa przez ilości zamawianego  

paliwa: 

1.5 Wykonawca zsumuje wyliczone wartości dla wszystkich zamawianych paliw, a uzyskana w 

ten sposób wartość całkowita będzie porównywana przy ocenie ofert. 

 Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIX. Ocena ofert: 
 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

 

LP 
 

 NAZWA KRYTERIUM 
 

 WAGA 
 

1 

 

 CENA 

 

 100 % 

 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 

 

1/ Kryterium nr 1 "Cena" oceniane będzie jak niżej 

 

pkt 100 
C

C
X

O

min 

 

gdzie: 
 

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 

 

Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert 



 

Co - cena ocenianej oferty 

 

Założenie: 
 

1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu 

zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. 

 

2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. w 

ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt). 

 

3) Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia oraz rabaty. 

 

3. Ocena końcowa oferty: 

 

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 

100 pkt. 

 

 
XX. Udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 

określone w art. 92 ust 1 pkt. 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na 

własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na „Tablicy ogłoszeń” 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt 2 Pzp.  

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie 

wobec czynności Zamawiającego dotyczącej: 

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3. odrzucenia oferty odwołującego  

 

 



XXIII. Załączniki 

Załączniki stanowiące integralną cześć specyfikacji: 

1.Formularz ofertowy wykonawcy ( zał. nr 1) 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

( zał. nr 2). 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3) 

4. Projekt umowy ( zał. nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

 

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

(Pieczęć wykonawcy)          (Data) 

FORMULARZ OFERTY 
I. Nazwa (firma) Wykonawcy  

………………………………………………………………….. 

Adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. ……………………………………………………………………………………………… 

kod ____-________ miejscowość ……………………………………………………………... 

powiat …………………………… województwo …………………………………………..… 

Telefon: …………………………. Fax: ……………………………………………………… 

NIP ………………………………. Regon …………………………….……………………. 

e-mail ………………………………..………………….. 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………… 

II. Składając ofertę na w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Sprzedaż benzyny 

bezołowiowej 95, oleju napędowego oraz gazu na potrzeby Gminy Leoncin w 2011r.”                 

1. Oferuję cenę całkowitą do porównania ofert w wysokości ……………………….. PLN. 

(słownie ………………………………………………….. PLN), obliczoną jak w tabeli poniżej: 

 

Lp Wyszczególnienie 

Cena 

jednostkowa 

(brutto) 
1)

 

Rabat 

(w %) 

Cena 

jednostkowa po 

rabacie (brutto)  

Stawka 

VAT 

(w %) 

Ilość 

zamawiana 

Cena 

kalkulacyjna 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5x7) 

1 
Benzyna 

bezołowiowa Pb95 
4,50 zł    2.000 litrów  

2 
Gaz 

LPG 
2,50 zł    4.000 litrów  

3 Olej napędowy ON 4,50 zł    12.000 litrów  

CENA CAŁKOWITA:  

Słownie:    

 
1)Wartość w złotych  zostały przyjęte do potrzeb ustalenia cen całkowitych wykonawców w oparciu o takie same założenia. Zgodnie 
z postanowieniami SIWZ Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw na danej stacji benzynowej za cenę wskazaną na 
dystrybutorze pomniejszoną o przyznany przez Wykonawcę rabat. 

 

2. Oświadczam, że oferowany rabat określony w powyższej tabeli będzie obowiązywał przez 

cały okres realizacji umowy na stacji(ach) wykonawcy. 

3. Zobowiązuję się wykonywać umowę w okresie od dnia jej zawarcia, przy czym nie wcześniej 

niż od dnia 03 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 



4. Oświadczam, że posiadam stację(e) benzynową(e) w granicach administracyjnych Gminy 

Leoncin 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji 

wzorze umowy. 

8. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

 

______________________________ 

Data i podpis osób/y upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) 

 

 

 Nazwa zadania: „Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 oleju napędowego oraz gazu na 

potrzeby Gminy Leoncin w 2011r.”  

Wykonawca (-y):  

 

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

  

 

 

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) 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. 
 

 

 

 

 

 

....................................dnia ……............ 
.......................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
 

zamówienia publicznego Wykonawcy 
 

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

 

                                   (oznaczenie Wykonawcy) 

 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 

się: 
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 

2) 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 likwidację majątku upadłego; 

 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 



przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

          

 

....................................dnia ……............ 
.................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 4 

 

GK-342/     /10 

PROJEKT 

UMOWA KUPNA- SPRZEDAZY 

 

Zawarta w dniu ........................................., w Leoncinie  pomiędzy 

Gminą Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Leoncin - ..................................................................................................  zwaną w 

dalszej treści umowy  „Zamawiającym”  

 a Firmą:  ............................................................................................................................... 

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

reprezentowaną przez : 

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

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

zwaną w dalszej treści umowy    „Sprzedającym” 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca , a sprzedający przyjmuje do realizacji na warunkach niniejszej umowy do 

sprzedaży w ilości około benzyny bezołowiowej 95 – 3 000 litrów, oleju napędowego              12 

000 tys. litrów, gazu 4 500 litrów punkcie sprzedaży paliw, zlokalizowanym w  

…………………………………………………………………………………………………     

oraz niezbędnych akcesoria do samochodów będących własnością Gminy Leoncin. 

2. W trakcie realizacji umowy sprzedaż paliw będzie następowała po aktualnej cenie 

jednostkowej w dniu zakupu wynikającą ze wskazań dystrybutora na danej stacji benzynowej, 

pomniejszonej o rabat który wynosi: 

............ % dla 1 litra benzyny bezołowiowej 95. 

 ............ % dla 1 litra oleju napędowego 

............ %  dla 1litra gazu  

3. Rabat,  o którym mowa w ust.2 będzie obowiązujący przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 2 

1. Zapłata za zakupione paliwo będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez 

sprzedającego faktur, przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto 

wskazane na fakturze. Do faktury zostanie dołączone zestawienie zawierające co najmniej 

następujące informacje : 

a) Data transakcji, 

b) Rodzaj i ilość wydanego paliwa, 

c) Nr rejestracyjny pojazdu, 

d) Imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu. 

2. W przypadku nie uregulowania należności w terminie podanym w ust. 1 Zamawiający zapłaci 

Sprzedającemu ustawowe odsetki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą ze wskazań dystrybutora na danej stacji 

w dniu sprzedaży paliwa Zamawiającemu. 

 

§ 3 



 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od 3 stycznia 2011 r. do dnia 31 

grudnia 2011 r.  

2. W wypadku niedotrzymania przez Sprzedającego warunków niniejszej umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 4 

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do starannego i należytego wykonania niniejszej umowy,                 

    a w szczególności odpowiada za jakość paliwa, rzetelne prowadzenie ewidencji. 

2. Za wszelkie szkody wyrządzone drugiej stronie przy realizacji niniejszej umowy  

    Sprzedający odpowiada na warunkach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

 

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych paliwa, które wpłynęły na awarię samochodów, 

Sprzedający zostanie obciążony kosztami naprawy pojazdów. 

 

§ 6 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJACY          SPRZEDAWCA 

 

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

 

 


