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Informacje ogólne

Na specyfikację warunków zamówienia składa się:

Rozdział I                Instrukcja dla wykonawców  (IDW)

Rozdział II         Formularz oferty wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1    Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 2       Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp.

Załącznik nr 3       Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp

Rozdział III       Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział IV Wykaz wyposażenia dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz stacji paliw);

ROZDZIAŁ I
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

NIP: 7990004028, REGON: 670984138

KRS: 0000044746

numer telefonu:.....................

 adres strony internetowej prowadzonego postępowania,  (w tym strony na kto9 rej  udostępniane

będą zmiany i wyjas9nienia tres9ci SWZ oraz inne dokumenty zamo9 wienia bezpos9rednio związane z

postępowaniem o udzielenie zamo9 wienia): .............................. (zakładka „ZAMO� WIENIA PUBLICZNE”)

adres poczty elektronicznej: .................................. 

skrzynka EPUAP:.......................................

zaprasza do złoz-enia ofert w postępowaniu o udzielenie zamo9 wienia publicznego na wykonanie

przedmiotu zamo9 wienia:

Sukcesywna  dostawa paliw ciekłych  w systemie  sprzedaży bezgotówkowej  na  podstawie
kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w
Przysusze

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Postępowanie  o  udzielenie  zamo9 wienia  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11

wrzes9nia 2019 r.  Prawo zamo9 wien9  publicznych  (Dz.  U.  z 2021 r. poz.  1129; zwanej dalej:  "

ustawą pzp"),  w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy

pzp.

2) Szacunkowa wartos9c9  przedmiotu zamo9 wienia nie przekracza  progo9 w unijnych o jakich mowa

w  art. 3 ustawy pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Nomenklatura według Wspo9 lnego Słownika Zamo9 wienia (CPV)

Gło9 wny przedmiot: 09.13.41.00-8 Olej napędowy

Dodatkowe przedmioty: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa, 30163000-9 - Karty płatnicze

2) Przedmiotem zamo9 wienia jest sukcesywna dostawa n/w paliw:

a. oleju napędowego ON w ilos9ci do 70.500,00 litro9 w odpowiadającego normie PN-EN 590 i
wymaganiom jakos9ciowym okres9lonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
paz9dziernika 2015 r. w sprawie wymagan9  jakos9ciowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015,
poz. 1680 ze zm.),
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b. benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilos9ci do 500 litro9 w odpowiadającej normie PN-EN 228 i
wymaganiom jakos9ciowym okres9lonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
paz9dziernika 2015 r. w sprawie wymagan9  jakos9ciowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015,
poz. 1680 ze zm.).

3) Ze  względu  na  specyfikę  działan9   Zamawiającego  i  wynikający  z  niej  brak  moz- liwos9ci

jednoznacznego sprecyzowania ilos9ci s9wiadczonych usług, podane ilos9ci paliw są wielkos9ciami

szacunkowymi.  Zamawiający  zastrzega  uzalez-nienie  realizacji  zamo9 wienia  w  zalez-nos9ci  od

rzeczywistych  potrzeb,  z  tym  z-e  Zamawiający  gwarantuje  odbio9 r  paliw  na  poziomie  nie

mniejszym niz-  50 % opisanych w pkt. 2 ilos9ci. Zamawiający zastrzega sobie takz-e moz- liwos9c9

zwiększenia  ilos9ci  kupionego  paliwa  o  +  15  %  kaz-dej  z  podanych  wyz-ej  ilos9ci  paliw  (wg

biez-ących  potrzeb).  Wykonawca  nie  będzie  miał  prawa  dochodzenia  roszczen9  wobec

Zamawiającego z tytułu zamo9 wienia paliwa w ilos9ci mniejszej niz-  okres9lona w pkt 2.

4) Wymagania dotyczące stacji paliw:

 a) stacja paliw winna byc9  wyposaz-ona w minimum dwa dystrybutory na jeden rodzaj paliwa

objętego zamo9 wieniem;

b) co najmniej  1 stacja paliw Wykonawcy powinna znajdowac9  się na terenie wojewo9 dztwa

mazowieckiego  w  odległos9ci  nie  większej  niz-  5  km  (licząc  od  siedziby  Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., znajdującej się na ulicy Targowej 52, 26-

400 Przysucha, po drogach publicznych); Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie

art. 274 ust. 1 PZP zobowiązany jest złoz-yc9  wykaz wyposaz-enia dostępnego Wykonawcy w

celu wykonania zamo9 wienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

(wykaz stacji paliw); Wzo9 r wykazu znajduje się w rozdziale IV SWZ. 

c) stacja paliw winna byc9 czynna przez całą dobę. 

5) Rozliczenia za dostarczone paliwo będzie następowało w oparciu o faktycznie zakupione ilos9ci

paliwa i cenę jednostkową obowiązującą w dacie dokonywania zakupu (tankowania), ustaloną

w oparciu o cenę hurtową paliwa zamieszczoną na stronie www.orlen.pl w zakładce „hurtowa

cena  paliw”  dla  oleju  napędowego  Ekodiesel  i  benzyny  bezołowiowej  Eurosuper  95  oraz

doliczony  procent  marz-y  podany  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym.  W  razie

udokumentowanego  braku  informacji  o  cenie  hurtowej  na  www.orlen.pl  z  dnia  zakupu,

zastosowanie  znajdzie  cena  hurtowa  z  najbliz-szego  dnia,  dla  kto9 rego  umieszczono  cenę,

następującego po dniu zakupu (tankowania). 

6) Zamawiający  na  warunkach  okres9lonych  we  wzorze  Umowy  dostarczy  Wykonawcy  wykaz

danych,  w tym wykaz numero9 w rejestracyjnych  pojazdo9 w   upowaz-nionych  do tankowania

paliw u Wykonawcy. 

7) Osoba  tankująca  pojazd  zobowiązana  jest  posiadac9  przypisaną  kartę  flotową  

z numerem rejestracyjnym pojazdu Zamawiającego lub kartę flotową "na okaziciela" z firmą

spo9 łki Zamawiającego i jej numerem KRS i NIP, dostarczoną przez Wykonawcę. 
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8) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wyposaz-y Zamawiającego w co najmniej 30 szt.

kart flotowych, z okresem obowiązywania obejmującym okres wykonania zamo9 wienia.

9)  Wykonawca wydane w ramach przedmiotu zamo9 wienia ilos9ci  paliw rejestrował będzie na

oddzielnym zestawieniu. 

10) Wykonawca  gwarantuje  ciągłos9c9  dostaw  oraz  włas9ciwą  jakos9c9  paliwa,  potwierdzoną  na

z-ądanie Zamawiającego włas9ciwymi dokumentami.

11) Wymo9 g zatrudnienia na umowę o pracę. 

Zamawiający nie stawia wymagan9  w tym zakresie.

12) Zamawiający  nie  przewiduje  wymagan9  związanych  z  realizacją  zamo9 wienia,  obejmujących

aspekty gospodarcze,  s9rodowiskowe,  społeczne, związane z innowacyjnos9cią,  zatrudnieniem

lub zachowaniem poufnego charakteru  informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji

zamo9 wienia, o kto9 rych mowa w art. 96 ustawy pzp.

13) Zamawiający nie zastrzega moz- liwos9ci ubiegania się o udzielenie zamo9 wienia wyłącznie przez

wykonawco9 w, o kto9 rych mowa w art. 94 ustawy pzp.

14) Zamawiający  nie przewiduje udzielenia  zamo9 wien9 ,  o kto9 rych mowa w art.  214 ust 1 pkt.  8

ustawy Prawo zamo9 wien9  publicznych.

15) Nie dokonano podziału zamo9 wienia na częs9ci z powodu:

Brak  podzielenia  zamo9 wienia  na  częs9ci  wynika  ze  względo9 w  celowos9ciowych  oraz  jego

specyficznego charakteru.

16) Szczego9 łowy wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamo9 wienia zawiera rozdział III SWZ

(projekt umowy).

4. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  KTÓRYCH  SPEŁNIANIE  WYMAGANE  JEST  OD

WYKONAWCÓW:

O udzielenie zamo9 wienia  mogą ubiegac9  się  wykonawcy,  kto9 rzy nie  podlegają  wykluczeniu oraz

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

nie dotyczy 

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia

działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  paliwami  ciekłymi  objętymi  niniejszym

zamówieniem – Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w

zakresie wskazanym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (t.j.  Dz.  U.

2020, poz. 833 ze zm.) – koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  warunek,  dotyczący

uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  zostanie
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uznany  za  spełniony,  jeżeli  co  najmniej  jeden  z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o

zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  lub

zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

Przy czym, Wykonawca jest zobowiązany złoz-yc9  na wezwanie Zamawiającego w trybie 274
ust. 1 PZP aktualną koncesję na obro9 t paliwami ciekłymi wystawioną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

nie dotyczy

4) zdolności technicznej lub zawodowej, 

a) stacja paliw winna być wyposażona w minimum dwa dystrybutory w przeliczeniu na jeden 
rodzaj paliwa objętego przedmiotem zamówienia; 
b) co najmniej 1 stacja paliw winna znajdować się na terenie województwa mazowieckiego w 
odległości nie większej niż 5 km (licząc od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o., znajdującej się na ulicy Targowej 52, 26-400 Przysucha, po drogach 
publicznych).
c) stacja paliw winna być czynna przez całą dobę.

5. Podstawy wykluczenia wykonawców:

1) Z postępowania  o udzielenie zamo9 wienia wyklucza się Wykonawcę,  w stosunku do kto9 rego

zachodzi kto9 rakolwiek z okolicznos9ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp 

2) Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1 i

4 ustawy pzp.

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy pzp.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos9ciach okres9lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5

lub  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy  pzp,  jez-eli  udowodni  zamawiającemu,  z-e  spełnił  łącznie

następujące przesłanki:

a) naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  przestępstwem,

wykroczeniem  lub  swoim  nieprawidłowym  postepowaniem,  w  tym  poprzez

zados9c9uczynienie pienięz-ne;

b) wyczerpująco wyjas9nił fakty i okolicznos9ci związane z przestępstwem, wykroczeniem

lub  swoim  nieprawidłowym  postępowaniem  oraz  spowodowanymi  przez  nie

szkodami,  aktywnie  wspo9 łpracując  odpowiednio  z  włas9ciwymi  organami,  w  tym

organami s9cigania lub Zamawiającym;

c) podjął  konkretne  s9rodki  techniczne,  organizacyjne  i  kadrowe,  odpowiednie  dla

zapobiegania  dalszym  przestępstwom,  wykroczeniom  lub  nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczego9 lnos9ci:

-  zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub  podmiotami  odpowiedzialnymi  za

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdroz-ył system sprawozdawczos9ci i kontroli,

6



-  utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania

przepiso9 w, wewnętrznych regulacji lub standardo9 w,

-  wprowadził  wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialnos9ci  i  odszkodowan9  za

nieprzestrzeganie przepiso9 w, wewnętrznych regulacji lub standardo9 w.

5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynnos9ci, o kto9 rych mowa w pkt 4, są

wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelnos9ci,  uwzględniając  wagę  i  szczego9 lne

okolicznos9ci  czynu  wykonawcy.  Jez-eli  podjęte  przez  wykonawcę  czynnos9ci,  o  kto9 rych

mowa  w  pkt  4,  nie  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelnos9ci,  zamawiający

wyklucza wykonawcę.

6) Zamawiający moz-e wykluczyc9  Wykonawcę na kaz-dym etapie postępowania o udzielenie

zamo9 wienia. 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):

1) Zamawiający  z-ąda  podmiotowych  s9rodko9 w  dowodowych  na  potwierdzenie  spełniania

warunko9 w udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o  Działalnos9ci  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy,  sporządzonych  nie
wczes9niej  niz-  3  miesiące  przed jej  złoz-eniem,  jez-eli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu do
rejestru lub ewidencji; 

b. os9wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynalez-nos9ci do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumento9 w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, kto9 ry złoz-ył odrębną
ofertę,  albo  os9wiadczenia  o  przynalez-nos9ci  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezalez-nie od innego
wykonawcy nalez-ącego do tej samej grupy kapitałowej; wzo9 r os9wiadczenia stanowi załącznik
nr 1 do oferty. 

c.  jez-eli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  zas9wiadczenia,  o  kto9 rym  mowa  w  lit.  a  powyz-ej  -  składa  dokument  lub
dokumenty wystawione w kraju, w kto9 rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające  odpowiednio,  z-e  nie  otwarto  jego  likwidacji,  nie  ogłoszono  upadłos9ci,  jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalnos9c9
gospodarcza  nie  jest  zawieszona  ani  nie  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji
wynikającej  z  podobnej  procedury  przewidzianej  w  przepisach  miejsca  wszczęcia  tej
procedury. 

2) Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie  stanowiące  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z
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niniejszego postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2

do oferty. 

3) Os9wiadczenie, o kto9 rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp nie jest podmiotowym s9rodkiem

dowodowym  i  stanowi  dowo9 d  potwierdzający  brak  podstaw  wykluczenia   i  spełniania

warunko9 w udziału w postępowaniu na dzien9  składania ofert.

4) Dokumenty, o kto9 rych mowa w ust. 1 powyz-ej, powinny byc9  wystawione nie wczes9niej niz-  3

miesiące przed ich złoz-eniem. 

5) Os9wiadczenia  i  dokumenty,  o  kto9 rych  mowa  powyz-ej  winny  byc9  złoz-one  w  formie

elektronicznej  (podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci

elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie

zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę .

7. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Nie dotyczy

8. INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA):

1) W przypadku Wykonawco9 w wspo9 lnie ubiegających się o udzielenie zamo9 wienia, z-aden z nich

nie moz-e podlegac9 wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109  ust. 1 pkt 1 i

4 ustawy pzp, natomiast spełnienie warunko9 w udziału w postępowaniu  wykonawcy wykazują

zgodnie z ust. 4 pkt 2 IDW (Rozdział I SWZ).

2) W przypadku wspo9 lnego ubiegania się o zamo9 wienie wykonawco9 w, os9wiadczenia i dokumenty

o  kto9 rym  mowa  w  ust.  6  IDW  (Rozdział  I  SWZ)  składa  kaz-dy  z  wykonawco9 w  wspo9 lnie

ubiegających  się  o  zamo9 wienie.  Os9wiadczenia  i  dokumenty  te  potwierdzają  brak  podstaw

wykluczenia oraz spełniania warunko9 w udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim kaz-dy z

wykonawco9 w wykazuje spełnianie warunko9 w udziału w postępowaniu.

3) Oferta musi byc9 podpisana w taki sposo9 b, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawco9 w

występujących wspo9 lnie.

4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamo9 wienia albo reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie zamo9 wienia  i  zawarcia

umowy  w  sprawie  zamo9 wienia  publicznego.  Umocowanie  musi  wynikac9  z  tres9ci

pełnomocnictwa.

Uwaga !

Pełnomocnictwa  winny  być  złożone   w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej

opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  W  przypadku  gdy  pełnomocnictwo

zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
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podpisem  osobistym,  poświadczającym  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w

postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej dokonuje mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem  w postaci papierowej może

dokonać również notariusz.

5) Wypełniając formularz ofertowy, jak ro9 wniez-  inne dokumenty powołujące się na wykonawcę:

w miejscu np.:  „oznaczenie wykonawcy” nalez-y wpisac9  dane dotyczące  wszystkich podmioto9 w

występujących wspo9 lnie, a nie tylko pełnomocnika.

6) Zamawiający będzie kierował korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.

7) Wykonawcy  występujący  wspo9 lnie,  kto9 rych  oferta  została  wybrana,  zobowiązani  są  przed

zawarciem  umowy  do  przedstawienia  zamawiającemu  kopii  umowy  regulującej  ich

wspo9 łpracę.

9. PODWYKONAWCY:

1) Wykonawca moz-e powierzyc9 wykonanie częs9ci zamo9 wienia podwykonawcom.

2) Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych

zadan9 .

3) W  pkt.  10  formularza  oferty  wykonawca  zobowiązany  jest  os9wiadczyc9  (dokonując

odpowiedniego  skres9lenia)  czy  przedmiot  zamo9 wienia  zamierza  zrealizowac9  sam,  czy  tez-

zamierza powierzyc9  wykonanie częs9ci zamo9 wienia podwykonawcom, wskazując jednoczes9nie

zakres (częs9c9) zamo9 wienia, kto9 rego wykonanie zamierza powierzyc9 podwykonawcom oraz o ile

jest  to  wiadome,  podac9  nazwy  firmy  podwykonawco9 w.  W  przypadku  braku  informacji  w

przedmiotowym  zakresie,  zamawiający  uzna,  z-e  wykonawca  będzie  realizował  zamo9 wienie

osobis9cie (siłami własnymi) bez udziału podwykonawco9 w.

4) Szczego9 łowe  warunki  dotyczące  podwykonawstwa  okres9lone  zostały  w  projekcie  umowy,

stanowiącej rozdział III specyfikacji warunko9 w zamo9 wienia.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

10.1.Informacje ogo9 lne:

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamo9 wienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a

Wykonawcami   odbywa  się  przy  uz-yciu  miniPortalu,  kto9 ry  dostępny  jest  pod  adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl,  ePUAP-u  dostępnego  pod  adresem

https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3) W postępowaniu Zamawiający dopuszcza ro9 wniez-  komunikację między Zamawiającym a

Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: .........................
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 Zamawiający  wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan/i .......................................................

Pan/i ..........................................................

4) Wykonawca  zamierzający  wziąc9  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamo9 wienia

publicznego, musi posiadac9  konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złoz-enia, zmiany, wycofania oferty lub

wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.

5) Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumento9 w

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumento9 w  i  os9wiadczen9  oraz  informacji

przekazywanych przy ich uz-yciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu

oraz  Warunkach  korzystania  z  elektronicznej  platformy  usług  administracji  publicznej

(ePUAP).

6) Zamawiający  dopuszcza  przesyłanie  danych  w  formatach  dopuszczonych  odpowiednimi

przepisami  prawa  tj.  m.

in.:  .doc,  .docx,  .txt,  .xls,  .xlsx,  .ppt,  .csv,  .pdf,  .jpg,  .png,  .tif,  .dwg,  .zip,  .rar,  przy  czym

Zamawiający zaleca wykorzystanie  pliko9 w w formacie .pdf.  Maksymalny rozmiar pliko9 w

przesyłanych za pos9rednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złoz-enia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz  do komunikacji” wynosi 150MB.

7) Za  datę  przekazania  oferty,  wniosko9 w,  zawiadomien9 ,  dokumento9 w  elektronicznych,

os9wiadczen9  lub elektronicznych kopii dokumento9 w lub os9wiadczen9  oraz innych informacji,

przekazywanych w sposo9 b o kto9 rym mowa w pkt 2 przyjmuje się datę ich przekazania na

ePUAP.

8) Dane  postępowania  moz-na  wyszukac9  na  lis9cie  wszystkich  postępowan9  na  miniPortalu

klikając wczes9niej opcję „Dla Wykonawco9 w” lub ze strony gło9 wnej z zakładki Postępowania.

9) Zalecenia Zamawiającego odnos9nie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumento9 w w formacie „PDF” zaleca się podpis formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niz-  „PDF” zaleca się podpisywac9 formatem XAdES.

10) W przypadku  przekazywania  w postępowaniu  dokumentu  elektronicznego  w formacie

poddającym dane kompresji,  opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

jest  ro9 wnoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich  dokumento9 w  zawartych  w  tym  pliku

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10.2. Złożenie oferty 

1) Wykonawca składa ofertę za  pos9rednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego ro9 wniez-  na miniPortalu. Adres

skrzynki  ePUAP Zamawiającego do złoz-enia oferty: EPUAP:/........................... Funkcjonalnos9c9  do
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zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawco9 w na miniPortalu, w

szczego9 łach danego postępowania. 

2) Oferta  powinna  byc9  sporządzona  w  języku  polskim.  W  formularzu  oferty  Wykonawca

zobowiązany jest podac9  adres skrzynki  ePUAP oraz adres e-mail,  na kto9 rych prowadzona

będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3) Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  niewaz-nos9ci,  w  formie  elektronicznej  (podpisanej

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) Sposo9 b  złoz-enia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji

uz-ytkownika”,  dostępnej  na  stronie:  https://miniportal.uzp.gov.pl/. W  celu  prawidłowego

złoz-enia  oferty  wykonawcy  powinni  się  posługiwac9  32  znakowym  Identyfikatorem  z

miniPortalu.  W sytuacji, w kto9 rej Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi

inny identyfikator postępowania, oferta taka nie będzie widoczna na lis9cie złoz-onych ofert i

nie będzie moz- liwos9ci na jej odszyfrowanie.

5) Jez-eli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  uz-yciu  s9rodko9 w  komunikacji

elektronicznej,  zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepiso9 w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufnos9ci tych informacji, przekazuje je

w  wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku,  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem

polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a  następnie  wraz  z  plikami

stanowiącymi jawną częs9c9 nalez-y ten plik zaszyfrowac9.. 

6) Oferta moz-e byc9 złoz-ona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7) Wykonawca  moz-e  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofac9  ofertę  za

pos9rednictwem „Formularza do złoz-enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego

na ePUAP i udostępnionego ro9 wniez-  na miniPortalu. Sposo9 b wycofania oferty został opisany

w „Instrukcji uz-ytkownika” dostępnej na miniPortalu 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moz-e skutecznie dokonac9 zmiany ani

wycofac9 złoz-onej oferty.

10.3. Sposób komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  dotyczy składania

ofert) 

1) W  postępowaniu  o  udzielenie  zamo9 wienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczego9 lnos9ci składanie os9wiadczen9 , wniosko9 w (innych niz-  wskazanych

w pkt  10.2),  zawiadomien9  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się  elektronicznie  za

pos9rednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  
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2) Zamawiający  moz-e  ro9 wniez-  komunikowac9  się  z  Wykonawcami  za  pomocą  poczty

elektronicznej, email: ........................................

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za  pos9rednictwem Formularza do

komunikacji jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  ro9 wniez-  moz- liwos9c9  składania

dokumento9 w elektronicznych  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres

email. Sposo9 b sporządzenia dokumento9 w elektronicznych musi byc9 zgodny z wymaganiami

okres9lonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministro9 w  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagan9  technicznych dla

dokumento9 w elektronicznych oraz s9rodko9 w komunikacji elektronicznej w postępowaniu o

udzielenie  zamo9 wienia  publicznego  lub  konkursie  (Dz.  U.  z  2020  poz.  2452)  oraz

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych  s9rodko9 w  dowodowych  oraz  innych  dokumento9 w  lub  os9wiadczen9 ,  jakich

moz-e z-ądac9 zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamo9 wienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

1) Cenę  oferty  nalez-y  obliczyc9  w  formularzu  oferty,  kto9 rego  wzo9 r  stanowi  rozdział  II  SWZ,

uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do nalez-ytego wykonania przedmiotu zamo9 wienia.

2) Cena oferty jest ceną brutto zawierającą podatek VAT wyraz-oną w PLN (złotych polskich) z

dokładnos9cią do dwo9 ch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca  okres9li  ceny  jednostkowe  i  wartos9ci  dla  wszystkich  pozycji  asortymentowych

wymienionych w Formularzu oferty.

4) W cenie nalez-y uwzględnic9  wszystkie wymagania okres9lone w niniejszej SWZ oraz wszelkie

koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  nalez-ytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamo9 wienia.

5) Marz-a  okres9lona  przez  Wykonawcę  ma  zostac9  wyraz-ona  w  PLN  (złotych  polskich)  z

dokładnos9cią do dwo9 ch miejsc po przecinku.

6) Okres9lona przez Wykonawcę w formularzu oferty marz-a zostanie ustalona na okres waz-nos9ci

umowy i nie będzie podlegała zmianom.

7) Wykonawca,  kto9 ry  na podstawie  odrębnych przepiso9 w,  nie jest zobowiązany do uiszczenia

podatku od towaro9 w i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania ceny w złotych (PLN)

bez  podatku  VAT  (netto).  Zamawiający  do  wartos9ci  netto  doliczy  kwoty  podatku  VAT  (w

wysokos9ci wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepiso9 w). Tak obliczona wartos9c9

brutto będzie podstawą obliczenia punkto9 w w kryterium oceny ofert „cena oferty”.
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8) W odniesieniu do towaro9 w, kto9 rych dostawa będzie prowadzic9 do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towaro9 w i  usług,  wykonawca

wskazuje  ich  wartos9c9  bez  kwoty  podatku VAT oraz  stawkę podatku VAT.  Wykonawca  jest

zobowiązany wskazac9  w formularzu oferty nazwę (rodzaj)  towaru,  kto9 rego dostawa będzie

prowadzic9  do  powstania  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o

podatku od towaro9 w i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej

w niej  ceny podatek od towaro9 w i  usług,  kto9 ry  miałby obowiązek rozliczyc9  zgodnie z tymi

przepisami. 

9) Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Umowa

zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski). 

10) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie z-ąda wniesienia wadium

14. SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający nie zamierza zwoływac9 zebrania wykonawco9 w.

2) Wykonawca moz-e  zwro9 cic9 się do zamawiającego z wnioskiem o wyjas9nienie tres9ci SWZ.

3) Zamawiający jest obowiązany udzielic9  wyjas9nien9  niezwłocznie, jednak nie po9 z9niej niz-  na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem z-e wniosek o wyjas9nienie tres9ci SWZ

wpłynął do zamawiającego nie po9 z9niej niz-  na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Jez-eli zamawiający nie udzieli wyjas9nien9  w terminie, o kto9 rym mowa w pkt. 3, przedłuz-a termin

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawco9 w

z wyjas9nieniami niezbędnymi do nalez-ytego przygotowania i złoz-enia ofert. W przypadku gdy

wniosek  o  wyjas9nienie  tres9ci  SWZ  nie  wpłynął  w  terminie,  o  kto9 rym  mowa  w  pkt  3,

zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjas9nien9  SWZ  oraz  obowiązku  przedłuz-enia

terminu składania ofert.

5) Przedłuz-enie terminu składania ofert, o kto9 rym mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu

składania wniosku o wyjas9nienie tres9ci SWZ.

6) Tres9c9  zapytan9 , bez ujawniania z9ro9 dła zapytania, wraz z wyjas9nieniami Zamawiający udostępni

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Ofertę składa się pod rygorem niewaz-nos9ci w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym

podpisem elektronicznym)  lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub

podpisem osobistym.
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2) Ofertę  składa  się  na  formularzu  oferty  (rozdział  II  SWZ).  Wraz  z  ofertą  wykonawca  jest

zobowiązany złoz-yc9 niz-ej wymienione dokumenty:

a) Os9wiadczenia i dokumenty wymagane ust. 6  IDW,

b) Os9wiadczenie wykonawco9 w wspo9 lnie ubiegających się o udzielenie zamo9 wienia, o kto9 rym

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp. Wzo9 r os9wiadczenia stanowi załącznik nr 3 do oferty.

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawco9 w wspo9 lnie ubiegających się o

udzielenie  zamo9 wienia,  ewentualnie  umowa  o  wspo9 łdziałaniu,  z  kto9 rej  będzie  wynikac9

przedmiotowe pełnomocnictwo – jes9 li dotyczy.

d) Dokumenty, z kto9 rych wynika prawo do podpisania oferty -  odpowiednie pełnomocnictwa

(jez-eli dotyczy).

3) Oferta  składana  przez  wykonawcę  powinna  byc9  sporządzona  na  formularzu  oferty

zamieszczonym w Rozdziale II  niniejszej specyfikacji  warunko9 w zamo9 wienia.  Oferta powinna

byc9  podpisana  przez  osobę  upowaz-nioną  do reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  formą

reprezentacji Wykonawcy okres9loną w rejestrze lub innym dokumencie, włas9ciwym dla danej

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4) Formularz  oferty  oraz  załączniki  stanowiące  załącznik  do  niniejszej  SWZ,  stanowiące  jej

integralną częs9c9, zostaną wypełnione przez wykonawcę s9cis9 le według postanowien9  niniejszej

Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 

5) Zamawiający nie dopuszcza moz- liwos9ci złoz-enia przez wykonawcę oferty częściowej.

6) Zamawiający nie dopuszcza moz- liwos9ci złoz-enia przez wykonawcę oferty wariantowej.

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8) Zamawiający  nie  dopuszcza złoz-enia  ofert  w  postaci  katalogów  elektronicznych lub

dołączenia katalogo9 w elektronicznych do oferty.

9) Wykonawca  występujący  wspo9 lnie  z  innym  wykonawcą,  nie  moz-e  składac9  oferty  jako

samodzielny wykonawca lub występowac9  wspo9 lnie z jakimkolwiek innym wykonawcą w tym

samym postępowaniu.

10) Oferta i załączniki powinny byc9  sporządzone w języku polskim.  Dokumenty sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z dokumentami, o kto9 rych mowa w  ust. 15 pkt 2 nalez-y złoz-yc9  w terminie do dnia 19

maja 2022 r. do godziny godz. 1200  za pos9rednictwem Formularza do złoz-enia oferty dostępnego

na  ePUAP  i  udostępnionego  ro9 wniez-  na  miniPortalu  na  adres  skrzynki  ePUAP:  skrzynka

EPUAP:/.........................

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

14



1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 czerwca 2022 r. Bieg

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W  przypadku  gdy  wybo9 r  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą

zwraca się jednokrotnie do wykonawco9 w o wyraz-enie zgody na przedłuz-enie tego terminu o

wskazany przez niego okres,  nie dłuz-szy niz-  30 dni.  Przedłuz-enie terminu związania ofertą

wymaga  złoz-enia  przez  wykonawcę  pisemnego  os9wiadczenia  o  wyraz-eniu  zgody  na

przedłuz-enie  terminu  związania  ofertą,  przekazanego  przy  uz-yciu  s9rodko9 w  komunikacji

elektronicznej.

3. Odmowa wyraz-enia zgody na przedłuz-enie terminu związania ofertą  nie przewiduje utraty

wadium.

18. TERMIN OTWARCIA OFERT:

1) Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 maja 2022 r.  o godz. 1330 

2) Najpo9 z9niej  przed  otwarciem  ofert,  zamawiający  udostępni  na  stronie  internetowej

prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyc9  na

sfinansowanie zamo9 wienia.

3) Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnos9ci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawco9 w, kto9 rych oferty zostały otwarte.

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

19. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU

OCENY OFERT:

19.1. Zamawiający oceni i poro9 wna jedynie te oferty, kto9 re: 
a.  zostaną  złoz-one  przez  Wykonawco9 w  niewykluczonych  przez  Zamawiającego  z  niniejszego
postępowania, 
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
19.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt

1. Wartość zamówienia „WZ” 70 % 70 pkt

2. Ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na obszarze 

woj. mazowieckiego „S”

30 % 30 pkt

RAZEM 100 100 pkt

19.3 Sposób oceny ofert.
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19.3.1. Kryterium nr 1 - Wartość zamówienia „WZ” - waga 70 %

Wykonawca  w   formularzu  ofertowym  ustali  wartos9c9  zamo9 wienia  w  oparciu  o  następujący
algorytm: 

WZ=(CON+MON)*ION+(CPB95+MPB95)*IPB95 + KKF*IKF 

Gdzie: 
 WZ oznacza wartos9c9  zamo9 wienia (netto) ustaloną przez Wykonawcę z dokładnos9cią do dwo9 ch
miejsc po przecinku 
 CON oznacza cenę jednostkową odpowiadającą cenie hurtowej paliwa w przeliczeniu za 1 litr,
zamieszczonej na stronie www.orlen.pl  w zakładce „hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego
Ekodiesel w dniu wszczęcia postępowania (tj. w dniu (tj. w dniu publikacji ogłoszenia w BZP) 
 MON oznacza wartos9c9  marz-y zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla
oleju napędowego Ekodiesel za 1 litr
 ION ilos9c9 oleju napędowego zamawianego przez Zamawiającego 
 CPB95 oznacza cenę jednostkową odpowiadającą cenie hurtowej paliwa w przeliczeniu za 1 litr
zamieszczonej  na  stronie  www.orlen.pl  w  zakładce  „hurtowa  cena  paliw”  dla  benzyny
bezołowiowej Eurosuper 95 w dniu wszczęcia postępowania (tj. w dniu publikacji ogłoszenia w
BZP);
  MPB95 oznacza wartos9c9  marz-y zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 za 1 litr 

 IPB95 ilos9c9 benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 zamawianej przez Zamawiającego 
  KKF koszt 1 szt. karty flotowej w okresie obowiązywania umowy 
 IKF ilos9c9 kart flotowych 

Punkty za kryterium wartość zamówienia „WZ” zostaną obliczone według następującego wzoru:

liczba punktów = 
Najni ż szeoferowaneWZ

Warto ść ocenianegoWZOferta
    x 70 pkt

Maksymalna ilość punktów według kryterium „wartość zamówienia” to 70 punktów.

19.3.2. Kryterium nr 2 - Ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na obszarze woj. mazowieckiego – „S” – waga

30 %

Ocena  punktowa  w  kryterium:  Ilość  punktów  sprzedaży  paliw  (stacji)  na  obszarze  woj.  mazowieckiego

zostanie przydzielona w następujący sposób:

 Ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na obszarze woj. mazowieckiego: od 1 do 5- 10 pkt 

 Ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na obszarze woj. mazowieckiego: od 6 do 10-  20 pkt 

 Ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na obszarze woj. mazowieckiego: powyżej 10- 30 pkt 

Maksymalna  ilość  punktów  według  kryterium „Ilość  punktów  sprzedaży  paliw  (stacji)  na  obszarze  woj.

mazowieckiego” to 30 punktów.

19.4. Ocena punktowa oferty.
a. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, kto9 ra uzyska największą liczbę punkto9 w. 
b.  Zamawiający udzieli  zamo9 wienia Wykonawcy,  kto9 rego oferta (albo oferta dodatkowa) uzyska
największą ilos9c9 punkto9 w w ostatecznej ocenie punktowej. 
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c. Kaz-da oferta moz-e uzyskac9 maksymalnie 100 pkt. 
d.  Jez-eli  Zamawiający nie moz-e  dokonac9  wyboru oferty  najkorzystniejszej  ze względu na to,  z-e
złoz-one oferty uzyskały tą samą ilos9c9  punkto9 w, Zamawiający wybierze tą ofertę,  kto9 rej  wartos9c9
zamo9 wienia będzie niz-sza. 
e.  Jez-eli  Zamawiający nie  moz-e  dokonac9  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze  względu na to,  z-e
zostały złoz-one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawco9 w, kto9 rzy złoz-yli te
oferty, do złoz-enia w terminie okres9lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac9  wyz-szych wartos9ci zamo9 wienia niz-  zaoferowane
w złoz-onych ofertach.
19.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje ro9 wnoczes9nie
wszystkich Wykonawco9 w, kto9 rzy złoz-yli oferty o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania,  jez-eli  jest  miejscem  wykonywania  działalnos9ci  Wykonawcy,  kto9 rego  ofertę

wybrano,  oraz nazwy albo imiona i  nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania,  jez-eli  są

miejscami wykonywania działalnos9ci  Wykonawco9 w,  kto9 rzy złoz-yli  oferty,  a takz-e  punktację

przyznaną ofertom w kaz-dym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b. Wykonawcach, kto9 rych oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.6.  Zamawiający udostępni informacje o kto9 rych mowa w pkt. 19.5  lit.  a) niniejszego ustępu,

ro9 wniez-  na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

20. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1) Zamawiający  udzieli  zamo9 wienia,  poprzez  zawarcie  umowy  z  wykonawcą,  kto9 rego  oferta

będzie najkorzystniejsza, odpowiadac9 będzie zasadom okres9lonym w ustawie Prawo zamo9 wien9

publicznych oraz specyfikacji warunko9 w zamo9 wienia.

2) Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunko9 w zastrzez-onych w ust. 8 IDW .

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalez-ytego wykonania umowy.

22. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU:

1) Zamawiający uniewaz-ni  postępowanie  o udzielenie zamo9 wienia publicznego w przypadkach

okres9lonych w art. 255-256 ustawy pzp.

2) O  uniewaz-nieniu  postępowania  o  udzielenie  zamo9 wienia  zamawiający  zawiadamia

ro9 wnoczes9nie wykonawco9 w, kto9 rzy złoz-yli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3)   Zamawiający  udostępnia  niezwłocznie  informacje  o  uniewaz-nieniu  postępowania,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczego9 lnos9ci z przygotowaniem i

złoz-eniem  oferty  ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu

koszto9 w udziału w postępowaniu.

24. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Zamawiający informuje, z-e Wykonawcy przysługują s9rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX

ustawy pzp.

25. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją warunków zamówienia mają zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

26. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso9 b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (ogo9 lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.  1),

dalej „RODO”, informuję, z-e: 

 administratorem  Pani/Pana  danych osobowych  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze, ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

 Osobą  kontaktową  we  wszelkich  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  w

Przedsiębiorstwie  Gospodarski  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  jest  Pani  Maja

S� lusarczyk, tel.: 48 675 22 94

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO w celu

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamo9 wienia publicznego;

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą osoby  lub podmioty,  kto9 rym  udostępniona

zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  18  oraz  art.  74  ustawy  z  dnia  11

wrzes9nia 2019 r. – Prawo zamo9 wien9  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa

Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  zgodnie z art.  78 ust.  1 ustawy Pzp,  przez

okres 4 lat od dnia zakon9 czenia postępowania o udzielenie zamo9 wienia, a jez-eli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpos9rednio  Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym okres9lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamo9 wienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania

okres9lonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu  do Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposo9 b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

(w  przypadku,  gdy  skorzystanie  z  tego  prawa  wymagałoby  po  stronie  administratora

niewspo9 łmiernie  duz-ego  wysiłku  moz-e  zostac9   pani/Pan  zobowiązana  do  wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie z-ądania, w szczego9 lnos9ci podania

nazwy lub daty postępowania  o udzielenie zamo9 wienia publicznego albo sprecyzowanie

nazwy lub daty zakon9 czonego postępowania o udzielenie zamo9 wienia);

− na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moz-e skutkowac9  zmianą wyniku postępowania

o  udzielenie  zamo9 wienia  publicznego  ani  zmianą  postanowien9  umowy  w  zakresie

niezgodnym  z  ustawą  pzp  oraz  nie  moz-e  naruszac9  integralnos9ci  protokołu  oraz  jego

załączniko9 w);

− na podstawie art. 18 RODO prawo z-ądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzez-eniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamo9 wienia

publicznego  oraz  przypadko9 w,  o  kto9 rych  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO  (prawo  do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze s9rodko9 w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waz-ne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub pan9 stwa członkowskiego);  

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan,  z-e  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto9 rym mowa w art. 20 RODO;

− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem włas9ciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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ROZDZIAŁ II

 ….......................................                                                                  
(oznaczenie wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

Niniejsza  oferta  zostaje  złożona  w   odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  wszczęciu  postępowania  
w przedmiocie  udzielenia zamówienia publicznego na realizację  zadania  pn.  „Sukcesywna
dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze”

1. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złoz-ona przez:
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(o9 w) Adres(y) Wykonawcy(o9 w) NIP/REGON

2. Osoba uprawniona do kontaktów: 
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z tres9cią SWZ dla niniejszego zamo9 wienia, 

2) gwarantuję  wykonanie  całos9ci  niniejszego  zamo9 wienia  zgodnie  z  tres9cią:  SWZ,  wyjas9nieniami  do
SWZ oraz jej zmianami, 

3) wartos9c9  oferty  za  realizację  całos9ci  niniejszego  zamo9 wienia  (ustalona  na  potrzeby  dokonania
oceny ofert) wynosi: …………………………… zł netto (słownie: …………………………………………….) zgodnie z
poniz-szą kalkulacją: 

Lp. Rodzaj

usługi Opis

czynnos9ci

Jednost

ka

Ilos9c9

jednostk

owa

(szt.)

Cena

jednostkowa

netto

obowiązująca na

dzien9  wszczęcia

przedmiotowego

postępowania tj.

publikacji

Procent

marz-y

zapropo

nowany

przez

Wykona

wcę

(dopuszc

Cena

jednostkowa

netto po

uwzględnien

iu marz-y (zł)

/cena

jednostkowa

netto w

Wartos9c9

zamo9 wieni

a netto (zł)

DxG

(zaokrąglo

na  do

dwo9 ch
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ogłoszenia w BZP

zamieszczona na

www.orlen.pl w

zakładce

„hurtowa cena

paliw” za 1 litr

(zł)

za się

marz-ę

ujemną)

przypadku

karty

flotowej

miejsc po

przecinku)

A B C D E F G H

1.
Olej

napędowy
Litr

70.500,0

0

2.

Bezołowi

owa Pb -

95

Litr 500

3.
Karta

flotowa
Sztuka 17 x

x

4. RAZEM X x x x x

4) Wykonawca posiada na obszarze woj. Mazowieckiego (zaznacz włas9ciwe znakiem „X”): 

□ od 1 do 5 punktów sprzedaży paliw (stacji),

□ od 6 do 10 punktów sprzedaży paliw (stacji),

□ powyżej 10 punktów sprzedaży paliw (stacji);  

5) os9wiadczam, z-e jestem związany złoz-oną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia wskazanego przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania,

6) akceptuję bez zastrzez-en9  postanowienia umowne zawarte w rozdziale III SWZ w tym wskazane w jej
treści zasady rozliczeń za dostarczone i odebrane paliwo oraz karty flotowe,

7) zobowiązuję się do sukcesywnego wykonania przedmiotu zamo9 wienia w zalez-nos9ci od zapotrzebowania
Zamawiającego i biez-ącej sprzedaz-y paliw według zapotrzebowania zgłoszonego przez upowaz-nionego
przedstawiciela Zamawiającego.

8) gwarantuję  sprzedaz-  paliw  objętych  przedmiotem  zamo9 wienia  za  pos9rednictwem  stacji  paliw,
spełniającej postawione przez Zamawiającego wymagania, kto9 ra zostanie wskazana w złoz-onym przez
Wykonawcę na dalszym etapie postępowania wykazie stacji.  

9) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzec9  w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

10) składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspo9 lnie ubiegający się o udzielenie
zamo9 wienia]*, 

11) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoz-onej w celu udzielenia niniejszego
zamo9 wienia,

12) informuję,  z-e  [z-adne  z  informacji  zawartych  w  ofercie  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepiso9 w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniz-ej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso9 w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  i  w związku  z  niniejszym nie  mogą  byc9  one udostępniane,  w szczego9 lnos9ci
innym uczestnikom postępowania*:

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyraz-one cyfrą)
Od do

a)

b)
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13) informuję,  z-e  [nie  zamierzam  powierzac9  do  wykonania  z-adnej  częs9ci  niniejszego  zamo9 wienia  /
następujące częs9ci niniejszego zamo9 wienia zamierzam powierzyc9 podwykonawcom]*:

L.p. Nazwa częs9ci zamo9 wienia
a)

b)

14) Informuję, z-e wybo9 r oferty nie będzie / będzie* prowadzic9  do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego. W związku z powyz-szym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, kto9 rych dostawa lub
s9wiadczenie będzie prowadzic9 do jego powstania oraz wskazuję jej wartos9c9 bez kwoty podatku 

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

15) Os9wiadczam, z-e wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec
oso9 b fizycznych, od kto9 rych dane osobowe bezpos9rednio lub pos9rednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamo9 wienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

16) Wykonawca jest:****

   mikroprzedsiębiorstwem,
   małym przedsiębiorstwem,
   s9rednim przedsiębiorstwem,
   jednoosobową działalnos9cią gospodarczą,
   osobą fizyczną nieprowadzącą działalnos9ci gospodarczej,
   inny rodzaj.

4. Elementy przedmiotu zamówienia,  które zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców
występujących wspólnie: 

Nazwa elementu składającego się na
 Przedmiotu Zamo9 wienia

Dane identyfikacyjne członka konsorcjum
Wykonawco9 w odpowiedzialnego za jego

wykonanie

5. Podpis(y): 
L.p. Nazwa(y)

Wykonawcy(o9 w)
Nazwisko i imię osoby

(oso9 b) upowaz-nionej(ych)
do podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(o9 w)

Podpis(y) osoby(oso9 b)
upowaz-nionej(ych)

do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(o9 w)

Miejscowos9c9
i data

1)

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …...................................................................................................................................

2. …...................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................

_______________________________________
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* Wykonawca usuwa lub skres9 la niepotrzebne
**  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso9 b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo9 lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
***  W  przypadku gdy  wykonawca nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niz-  bezpos9rednio  jego  dotyczących  lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tres9ci
os9wiadczenia wykonawca nie składa (usunięcie tres9ci os9wiadczenia np. przez jego wykres9 lenie).
**** Włas9ciwe zaznaczyc9
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 Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,

o braku przynalez-nos9ci do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumento9 w

Załącznik nr 1 do oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamo9 wienia publicznego pn.

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie
kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Przysusze”

Wykonawca: 
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(o9 w) Adres(y) Wykonawcy(o9 w) NIP/REGON

W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  że w  rozumieniu  przepiso9 w  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o
ochronie konkurencji i konsumento9 w (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.)  nie należę/należę* do tej samej
grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, kto9 rzy złoz-yli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, którzy złożyli oferty w
postępowaniu (dotyczy/nie dotyczy)*

Lp. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu

Podpis(y): 
Lp. Nazwa(y)

Wykonawcy(o9 w)
Nazwisko i imię osoby (oso9 b)

upowaz-nionej(ych) do
podpisania  dokumentu w
imieniu Wykonawcy(o9 w)

Podpis(y) osoby(oso9 b)
upowaz-nionej(ych)

do podpisania dokumentu w
imieniu Wykonawcy(o9 w)

Miejscowos9c9
i data

1)

* Wykonawca skres9 la niewłas9ciwe
…………………………
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(miejscowość i data)

………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

pzp
Załącznik nr 2 do oferty

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamo9 wienia publicznego pn.: 

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie
kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Przysusze”
Ja/ my niżej podpisani:

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

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy/nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia*)

I. Os9wiadczam, z-e nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 

109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.

II. Os9wiadczam,  z-e  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na

podstawie  art.  …………….  ustawy  pzp.  Jednoczes9nie  os9wiadczam,  z-e  w  związku  z  ww.

okolicznos9cią,  na  podjąłem  s9rodki  naprawcze,  o  kto9 rych  mowa  w  art.  110  ustawy  pzp,  tj.:

……………………*

III. Os9wiadczam, z-e spełniam warunki udziału  w postępowaniu okres9lone przez Zamawiającego. 

IV. Os9wiadczam,  z-e  wszystkie  informacje  podane  w powyz-szych  os9wiadczeniach  są  aktualne  i

zgodne  

z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  s9wiadomos9cią  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………
(miejscowość i data)
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………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o.,
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)

oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art.

117 ust. 4 ustawy pzp

Załącznik nr 3 do oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamo9 wienia publicznego pn.

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie
kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Przysusze”

Ja/ my niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Os9wiadczam/-my, iz-  następujące dostawy wykonają poszczego9 lni Wykonawcy wspo9 lnie ubiegający 

się o udzielenie zamo9 wienia:

 Wykonawca (nazwa): ………………………………. wykona: ………………………………….*

 Wykonawca (nazwa): ………………………………. wykona: ………………………………….*

…………………………
(miejscowość i data)
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………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

*należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

ROZDZIAŁ III

PROJEKT UMOWY 

 (stanowi odrębny plik)
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ROZDZIAŁ IV

WYKAZ WYPOSAŻENIA DOSTĘPNEGO WYKONAWCY 
W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA

TYMI ZASOBAMI
 (WYKAZ STACJI PALIW)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadanie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie
kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Przysusze

Ja(My) niżej podpisany(i)  w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
przez Zamawiającego tj. dysponowania przez Wykonawcę co najmniej jedną stacją paliw posiadającą
następujące cechy i parametry: 
a) stacja paliw winna być wyposażona w minimum dwa dystrybutory w przeliczeniu  na jeden rodzaj

paliwa objętego przedmiotem zamówienia;
b) stacja paliw winna znajdować się w odległości nie większej niż .... km od  siedziby Przedsiębiorstwa

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  znajdującej  się  na ulicy  Targowej  52,  26-400
Przysucha, licząc po drogach publicznych;

c) stacja paliw winny być czynna przez całą dobę; 

poniżej przedstawiam(y) wykaz dostępnych Wykonawcy stacji paliw

Lp.
Nazwa/numer stacji

paliw, adres

Wyposażenie stacji
paliw w minimum

dwa dystrybutory w
przeliczeniu na

jeden rodzaj paliwa
objętego

przedmiotem
zamówienia

Należy wpisać:
TAK/NIE

Odległość stacji
paliw  od Przysuchy

(licząc od  siedziby
PGKiM Sp. z o.o.
znajdującej się na

ulicy Targowej 52, 26-
400 Przysucha, po

drogach publicznych).

(nie większa niż ....
km)

Należy wskazać
odległość w km

Dostępność stacji
paliw

(stacja czynna
przez całą dobę)

Należy wpisać:
TAK/NIE

Oświadczenie o
sposobie

dysponowania

A B C D E F

………………………………, dnia…………………………………

…………………………………
podpis 
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