Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 80153-2015 z dnia 2015-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
1)Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliwa
płynnego, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
9
grudnia
2008
roku
w
sprawie
wymagań
jakościowych...
Termin składania ofert: 2015-06-12
Cewice: Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i maszyn pozostających w dyspozycji Gminy
Cewice Numer ogłoszenia: 288188 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 80153 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby pojazdów i
maszyn pozostających w dyspozycji Gminy Cewice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę
pojawiających się potrzeb zakup paliwa płynnego, spełniającego wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm) na potrzeby pojazdów będących
w dyspozycji Urzędu Gminy w Cewicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: a)Oleju
napędowego (ON diesel) w ilości 60 000 l b)Benzyny bezołowiowej (PB-95) w ilości 7 000,00 l
2)Zamawiający wymaga, aby stacja benzynowa, na której dokonywane będą zakupy paliwa
znajdowała się w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych Gminy Cewice
3)Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił możliwość całodobowego zakupu paliwa na stacji
benzynowej. 4)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego paliwa, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia i wymaganymi
przepisami prawa w tym zakresie. 5)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 6)W przypadku zakupu paliwa w
ilości mniejszej niż określona w punkcie 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, pod
warunkiem, iż ilość ta nie będzie większa niż 20% ilości każdego z rodzaju paliwa stanowiącego
przedmiot zamówienia. 7)Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy wybranemu Wykonawcy
wykaz osób uprawnionych do tankowania w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykaz ten będzie
uaktualniany w ramach potrzeb Zamawiającego, na jego pisemną prośbę. 8)Podstawą do rozliczenia
za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw
Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o upust podany w ofercie. Upust podany w formularzu
ofertowym będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. 9)W związku z powyższym
realizacja umowy będzie trwała co do zasady do dnia 31-07-2018 roku z zastrzeżeniem, iż nie dłużej
niż do momentu wykorzystania ilości paliwa określonego w przedmiocie zamówienia lub do
wykorzystania kwoty określonej w umowie za realizację zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1

•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY SP.J., UL. B. KRZYWOUSTEGO 15A, 84-300
LĘBORK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 307800,00
• Oferta z najniższą ceną: 307800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307800,00
• Waluta: PLN .
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