Sobótka, dnia 12.01.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na ”dostarczanie oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Sobótce na rok 2018”
1. Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Adres: 55-050 Sobótka, ul. Słoneczna 31
REGON: 000230450
Tel./fax.: tel.71-733-45-41/ fax 71- 733 45-40
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 EURO
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości około
30.000 litrów do celów grzewczych w roku 2018
3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia
1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą.
2) Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w 2018 roku.
3) Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 10.000 litrów.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw
w stosunku do zapotrzebowania w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający
nie ma wpływu (warunki atmosferyczne).
5) Sposób realizacji dostaw:
- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres
trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania,
- dostawa towarów odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko
wykonawcy,
- wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb,
składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy
oleju,
- zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywał
Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez niego osoba,
- zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną,
- Dostawca zobowiązany jest zapewnić właściwą jakość dostarczonego paliwa zgodnie
z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi.
- Wykonawca każdorazowo będzie okazywać i załączać do faktury świadectwa jakości
z potwierdzeniem, że dotyczą one przedmiotowej dostawy paliwa,

6) Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na
krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.:
- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw
i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP,
- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.
7) Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej
w dniu tankowania.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4. Termin realizacji zamówienia:
od stycznia do grudnia 2018r.
5. Opis i sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31 55-050
Sobótka. do dnia 22.01.2018r.
2) Ocena ofert wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w siedzibie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce oraz na stronie internetowej
http://www.mow.sobotka.pl
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 100 %
8. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty na adres podany w formularzu ofertowym.
9. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udzielane zostaną pisemnie lub za pomocą e mail:
mowsobadm@interia.pl

