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Leoncinl Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95' o|eju
napędowego oraz gazu na potrzeby Gminy Leoncin w 2o12

roku
oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU . dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie doĘczy: zamówienia pub|icznego'

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄGY

I. 1) NAzwA I ADRĘS: Urząd Gm|ny Leoncin, u|. Paftyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|. 22

7856585, faks 22 7856585.

I. 2) RoDzA' zAMAwIAlĄCEGo: Administracja samorządowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

II.1) oKREślenrr P]UZEDMIoTu złuówrelrł

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, o|eju

napędowego oraz gazu na potrzeby Gminy Leoncin w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

lI.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1, Nazwa i kod wg Wspó|nego

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 pa|iwa na stacji paliw z|oka|izowanych w granicach

administracyjnych Gminy Leoncin d|a samochodów: ochotniczych Straży Pożarnych, sp]zętu ochotniczych

Straży Pożarnych, samochodów osobowych, autobusu dowożącego uczniów w 2072 roku będących własnością

Gminy Leoncin. zamawiający szacuje, że w ciągu trwania umowy zakupi około 1 000 |itrów benzyny

bezołowiowej 95, około 11 000 |itrów oleju napędowego, gazu2 000 |itrów. Podane i|ości sąszacunkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia pa|iw w i|ości niezrealizowanej w okresie obowiązywania

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

paliwa muszą spełniać wymogi okreś|one w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października

2005 roku w sprawie wymagań Jakościowych dla pa|iw ciekłych (Dz. U' Nr 216, poz. 1825 z póżn, 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. Cena pa|iwa na dzień

składania ofefty. Wykonawca zapewni moż|iwość rea|izacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca na zasadzie

transakcji bezgotówkowych. Wykonawca wystawi jedną fakturę zbiorczą za wszystkie transakcje jakie byĘ

zrea|izowane w danym miesiącu. Do faKury zoŚtanie dołączone zestawienie zawierające co najmniej
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następujące informacje: a) data transakcji, b) rodzaj i ilość wydanego pa|iwa, c) nr rejestraryjny pojazdu, d)

imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu'.

II.1.4) czy przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających: nie.

II .1.5) Wspó|ny Słownik Zamówień (CPV) l  09 '13.41.00.8,  09 '12.00.00-6,  09 '13 '21.00-4.

II.1.6) Cry dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie'

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 31.12.2012,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMTCZNYM, FTNANSOWYM r TECHNTCZNYM

rrr.r) wADruM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie Wymaga Wniesienia wadium W niniejszym postępowaniu'.

IIr.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFoRMACJA o ośwIADczENtAcH LUB DoKUMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYć

wYKoNAwcY W cELu PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKów uozrłru w PosTĘPowANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań.

22 ust. 1 ustawy' oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu' na|eży

przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w ce|u

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamów|enia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie aft' 24 ust' 1 pK 2 ustawy

o aKua|ne zaświadczenie właściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie za|ega z opłacaniem podatków Iub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie |ub rozłożenie na raty za|egĘch płatnośc| lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu . Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert

o aktua|ne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie za|ega z opłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał pzewidziane

prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłożen|e na raty za|egĘch płatności lub wstzymanie w

całości wykonania decyzJi właściwego organu . Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzie|enie

zamówienia aIbo składania ofeń

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo|itej

Polskiej' przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania

potwierdzający' że:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej n|ż 6 mies|ęcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moż|iwość ubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko d|a wykonawców, u

których ponad 5o o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) TRYB uDZIELENIA ZAMóWIENIA

ry.r.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

rv.3) ZMTANA UMOWV

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

rv.4) INFORMACTE ADMTNISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.leonc|n'nbip.pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncln ul'

Partrzantów 3, 05 - 155 Leoncin pokój nr 19.

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012

godzina 09:00, miejsce: Urzęd Gminy Leoncin u|. Pańyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój nr 8 (sekretariat).

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tYm dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

|v.4.a7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzie|enie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod|egających zwrotowi

środków z pomocy udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym

Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości |ub części zamówienia: nie

wólr l lGMINY
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