Numer sprawy

ZDP.272.8.2011/pn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.12.2011
dotyczy:

sprzedaży paliwa wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )
Zarząd Dróg Powiatowych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul . Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
NIP 889-13-32-356
tel./fax ( 0-54 ) 285 3501

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot
określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
( www.bip.radziejow.pl)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście:
Zarząd Dróg Powiatowych ul . Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów , IV piętro, pokój 412
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 09132100-4 - benzyna bezołowiowa

- 09134100-8 - olej napędowy
Zamówienie obejmuje zakup - tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów i sprzętu (kanistry) benzyny
bezołowiowej oraz oleju napędowego.
Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie – ilość zależna od potrzeb Zamawiającego - w stacji paliw
Wykonawcy.
Orientacyjna ilość paliwa:
Olej napędowy
15 000 litrów
Benzyna bezołowiowa 6 000 litrów
Określona ilość paliwa jest ilością maksymalną , zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości
paliw co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:

od 01.01.2012 do 31.12.2012
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 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. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
. 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, wystawionego 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
- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
IV piętro, pokój 409
do dnia : 20.12.2011 do godz. 1000
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
IV piętro, pokój 409
do dnia 20.12.2011do godz. 1005
XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
XIV. Informacja o zawarciu umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
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