
Czeremcha, dnia 15.11.2019 r.

Gmina czeremcha
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

GGioś, 7011,5o.2o19
(znak sprawy)

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAPYTANlE OFERTOWE

1. Zamawiający Gmina Czeremcha, 17-24O Czeremcha, ul. Duboisa t4 zaprasza do złożenia oferty.
(nazwa zamawiającego)

2, Postanowienia ogólne:
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U, z 2OL7 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany treści niniejszego zapytania do uph7wu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły
mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składani ofert, O dokonanych

. zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamiesżczone
zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrze8a sobie prawo do unieważnienia niniejsze8o
postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.

3. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Czererncha w ilości:

olej napędowy - 17 000 litrów, benzyna bezołowiowa95-l}Dllitrów - ilość paliwa na jeden rok.
Zamańający w}maga aby paliwa tankowane były bezpośrednio do zbiomika pojazdu na stacji

paliw czynnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Czererncha, zlokalizowanej na terenie Gminy
Czererncha w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zama,wiającego.

Zatrlaw iający wymaga b ezgotówkowe go systemu rozliczeń.

O udzielenie 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,

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 do dnia 31.12.2021 roku

5, Kryteria oceny ofert: najniższa cena

6, Sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym:
L

Osobiście lub pisemnie: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 1Ą pokój
nr 5, telefon:85 685-03-94, fax:85 685 0400, e-mail: gmina@czeremccha.pl

7. Sposób przygotowania biert, miejsce itermin ich składania:



ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie iopisanej w następujący sposób:

nazwa iadres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,zapytanie ofertowe nr

GGiOŚ.7O11.50.2O19 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa pt il,
PłYnnYch na potr7eby Gmtny Cx,eremcha w ilości: olej napędowy - 17 000 litrów, benzyna

bezołowiowa 95 - 1200 litrów - ilość paliwa na jeden rolł-

Miejsce itermin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2019 r. do godziny 09oo w

pokoju nr 12 (sekretariat) znajdującym się w Urzędzie Gminy Czeremcha, t7-24o Czeremcha, ul.

Duboisa 14 / przesłać faxe m - 85 685 04 oo / drogą elektroniczną - gmina@czeremcha.pl

Do oferty należy dołączyć:

a. aktualny odpis z właściwe8o rejestru, jeżeli odrębne przepisy wyma8ają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b. aktualne zaŚwiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
Prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego or8anu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed uphlwem terminu składania ofert;

c. aktualne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
Przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raty zaległych płatności lub
WstrzYmanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

.

d. Koncesja na sprzedaź paliw zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne
( Dz, U. 2006 nr 89 poz, 625),

e. certyfikaty jakości lub inne dokumenty, potwierdzające parametry i jakość paliw
Silnikowych.


