Uchwała Nr 454^006
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia
dostawcy oleju opalowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7
w sezonie grzewczym 2006/2007
N a podstawie § 5 regulaminu Komisji Przetargowej nadanego uchwałą N r 452/2006 Zarządu
Powiatu Łowickiego z dnia 04 września 2006r. w sprawie w sprawie powołania komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków
w Łowiczu
ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2006/2007 oraz nadania jej regulaminu pracy;

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na
w yłonienie dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul. Świętojańska
1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2006/2007 p o p rzez zap y tan ie o cenę.

§ 2. Zatwierdza się wzory następujących
postępowaniu o udzielenie zamówienia:

dokumentów, które zostaną zastosowane w

1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. oferta stanowiąca załącznik nr 2
3. umowa sprzedaży oleju opałowego stanowiąca załącznik nr 3

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Przetargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem’podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
D zierżek C ezary
B obrow ski E ugeniusz

Osica Waldemar

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 4.54....../2006r Zarządu
Powiatu Łowickiego z dnia
11
w?*«® ^?....2006r.

GGN.III.7004-......./06

Zarząd Powiatu Łowickiego
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. N r 19, poz. 177, N r 96 poz.959, N r 116 poz.1207, N r 145 poz.1537 i N r
273 poz. 2703, z 2005r. N r 163 poz. 1362, N r 184 poz. 1539, z 2006r. N r 79 poz. 551)

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków

w
Łowiczu ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2006/2007 w ilości ok. 24 000 1,
w zamówieniach realizowanych częściowo, nieprzekraczających jednorazowo 4.600 1

I. W postępowaniu m ogą wziąć udział oferenci którzy:
1) złożą oświadczenie, że:
- spełniają warunki zawarte w art.22 ust. 1
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.. (Dz.
U. N r 87 poz. 605) oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez oferenta że:
- nie zalegają z płatnościami podatkowymi lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego urzędu
- nie zalegają z wnoszeniem należnych składek ZUS lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego urzędu
II. Warunki udzielenia zamówienia zamieszczone są w projekcie umowy.
III. Ofertę cenow ą należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem w 1 egzemplarzu.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia
22 września 2006r. do godz. 1045
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu W ydział Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami pokój nr 19 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na
dostawę oleju opałowego 2006/2007”
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 września 2006r. o godz. II00

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając powyższe wymagania
zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:
1.Formularz oferty.
2.Projekt umowy.

!TA Ł O W IC K I

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr .45&..../2006 Zarządu
Powiatu Łowickiego z dnia
11 l® ?5eśnia.„.2006r.

Data
pieczęć z nazw ą i adresem oferenta
telefo n ............................ fa x .............
Do

OFERTA
1.Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju
opałowego oferujemy sprzedaż oleju opałowego wg cen jednostkow ych za 1 litr

W yszczególn ienie

C ena brutto
(zł)

Olej opałow y

2. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki:
1 ......................

2 ......................
3 .............
4 .............

pieczęć i podpis oferenta
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Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr .H5&..../2006 Zarządu
Powiaty Łowickiego z dnia

.^eanla.2006r.

UMOWA
Zawarta w d n iu ...................... 2006r.
pomiędzy:
Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Cezary Dzierżek
- Starosta
2. Eugeniusz Bobrowski - Wicestarosta
zwany dalej Zamawiającym N IP 834-15-47-057 REGON 750147768
a
............................................. zwanym dalej Sprzedawcą
a jej zawarcie poprzedzone zostało zamówieniem publicznym w trybie zapytania o cenę
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.
U. N r 19, poz. 177, N r 96 poz.959, N r 116 poz.1207, N r 145 poz.1537 iN r 273 poz. 2703, z
2005r. N r 163 poz. 1362, N r 184 poz. 1539, z 2006r. N r 79 poz. 551)o następującej treści:

§1
Sprzedawca zobowiązuje się do stałej sprzedaży Zamawiającemu oleju opałowego w sezonie
grzewczym 2006/2007 w ilości ok.24.000 1 w zamówieniach realizowanych częściowo,
nieprzekraczających jednorazowo 4.600 L
§2

Wydawanie zakupionego oleju opałowego odbywać się będzie do zbiorników olejowych
należących do Zamawiającego
znajdujących się w budynku położonym w Łowiczu
ul. Świętojańska 5/7.

§3
Strony ustalają, że potwierdzona przez odbiorców Zamawiającego na WZ ilość oleju stanowi
podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
§ 34 5

1. Zamówienie dostawy może odbywać się telefonicznie.
2. Sprzedawca zapewni dostawę oleju nie później niż w dniu następującym po złożeniu
zamówienia.

§5
1. Za sprzedaną ilość oleju opałowego Sprzedawca będzie otrzymywał od Zamawiającego
zapłatę wg ceny jednostkowej brutto z uwzględnieniem zapisu w § 6
2. N a dzień zawarcia umowy cena oleju opałowego za 1 litr wynosiła: ................ zł/1
(brutto)
Słow nie:..................................
3. Podstaw ą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Sprzedawcę
4. Fakturowanie będzie obejmowało każdorazow ą dostawę oleju.
5. Termin realizacji faktury w ciągu 21 dni Ucząc od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
1. Zmiana ceny jednostkowej oleju opałowego w okresie trwania umowy może nastąpić tylko
w przypadku zmiany ceny/ podwyżki lub obniżki/ przez producenta zaopatrującego
Sprzedawcę w paliwo.
2. Zmiana ceny jednostkowej zgodnie z powyższym zapisem nie wymaga zmiany umowy.

§7
Strony ustalają, że w razie zwłoki w zapłacie Sprzedawca ma prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywać od
d o .............................................

§9
Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu
-Jeżeli podwyższenie ceny oleju opałowego przez Sprzedawcę w okresie trwania umowy
będzie wyższe niż u pozostałych dostawców oleju na terenie miasta Łowicza.
2. Sprzedawcy
-Jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z terminów płatności.

§10
1. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie oleju Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy
dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżoną powyżej karę umowną.

§11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Sprzedawcy i 2 dla
Zamawiającego.

Zamawiający

Sprzedawca

