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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

 

Nabywca 

 

Miasto Łódź,  ul. Piotrkowska 104,  90-926  Łódź 

 

 
 

Zamówienie  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

30 000 EURO, którego przedmiotem jest 

 
 

dostawa oleju opałowego do kotłowni 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi 

ul. Dziewanny 24 

 

 
 

 

 

 

 

 
                              ZATWIERDZAM: 

 

                              Dyrektor Ośrodka 

                             mgr Anna Tomaszewska 

  

 

 

 

Łódź, dnia  12.12.2016r.  

 

 

 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 

im. mjr Hieronima Baranowskiego 

91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

NIP 7261578902                                               REGON 000191678 

www.blind.edu.pl                                              e-mail:slabowidz@blind.edu.pl 
 

Ośrodek: GETIN Bank S.A. IV Oddział w Łodzi 16 1560 0013 2026 0025 1705 0004 

Dochody własne: GETIN Bank S.A. IV Oddział w Łodzi 86 1560 0013 2026 0025 1705 0005                                  Tel./fax:   42 657 79 41 

Rada Rodziców:    PKO BP Oddział 7 w Łodzi : 20 1020 3408 0000 4102 0297 7387                                                                       42 657 78 11 
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       I.     Zamawiając:   Miasto Łódź,  ul. Piotrkowska 104,  90-926  Łódź 

                           NIP  725 002 89 02 

                                                  

               Prowadzący  postępowanie:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6  

                                                 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

                                                 NIP   726-15-78-902     REGON   000191678 

                  tel. 42 657 79 41 

      e-mail: slabowidz@blind.edu.pl 
 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty     

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro prowadzone w trybie  zapytania 

ofertowego na podstawie , do którego Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art.4 pkt.8 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.   zwanej dalej  ustawą Pzp. Dz.U. 2015.2164 j.t. ze 

zmianami). 

 

III. Opis przedmiotu  zamówienia: 

  

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej   

    kotłowni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi, ul.  

    Dziewanny 24 

                              Szacunkowe zapotrzebowanie  Zamawiającego –  do  55 metrów
3
  

     

  Dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy musi spełniać poniższe wymagania: 

lp właściwości j.m. Wymagania 

L-1 

1 Gęstość w  15
0
C kg/m

3
 860 

2 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 

3 Temperatura zapłonu, min 
0
C 56 

4 Lepkość kinematyczna w 20
0
C, max mm

0
/s 6,00 

5 Skład frakcyjny: 

   - od 250
0
C destyluje, max. 

   - do 350
0
C destyluje, min. 

 

%(V/V) 

%(V/V) 

 

65 

85 

6 Temperatura płynięcia, max  
0
C -20 

7 Pozostałość po koksowaniu z % pozostałości 

destylacyjnej max 

%(m/m) 0,3 

8 Zawartość siarki, max %(m/m) 0,20 

9 Zawartość wody, max mg/kg 200 

10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max mg/kg 24 

11 Pozostałość po spopielaniu, max %(m/m) 0,01 

12 barwa - czerwona 
 

Dostawy odbywać się będą cyklicznie do końca obowiązywania umowy w terminach i 

ilościach uzgodnionych z prowadzącym postępowanie i dostarczane do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łódź ul. Dziewanny 24 w transzach do  7m
3 
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Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może korzystać z prawa opcji i powiększyć 

ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 50% wartości zamówienia. 
  

   

IV. Termin wykonania zamówienia: 

    Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia  

01.01. 2017 do dnia 31.12.2017r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz  opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych  

       warunków: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają  następujące warunki 

udziału w postępowaniu  dotyczące: 

           

 Kompetencji lub  uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej , jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wykonawca winien  wykazać, iż 

posiada aktualną koncesję na obrót paliwami  ciekłymi wydaną przez Prezesa 

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2012r. poz.1059 ze zm.) 

 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym - Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

        potwierdzenia  spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz  niepodlegania  

       wykluczeniu 

         

1. W celu potwierdzenia  spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 

 

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 1  

 
 aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez  Prezesa Urzędu  

       Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne 

       (Dz.U. z 2012r. poz.1059 ze zm.) 

 

2. W celu   potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania  (załącznik 

Nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Oświadczenia 

    wskazane w pkt.  VI  zapytania ofertowego musi złożyć każdy z nich,  lub mogą zostać złożone    

    przez Pełnomocnika, jeżeli  z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 
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 VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

        przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej  

       do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1) W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11. 2012r. – Prawo 

pocztowe (Dz.U. z 2016 poz.113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli  

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośr4ednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

2) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  Annę Trojanowską 

 

Pisemnie na adres:        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi  

                                     91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

droga elektroniczną na adres:   anna.trojanowska@blind.edu.pl 

faksem na numer:  42 657 79 41 wew.35,    

 

3)  Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.  

     Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż polski winna być złożona  

     wraz z tłumaczeniem na język polskim. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

        Wadium nie jest wymagane. 

 

IX. Termin związania z ofertą 

 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy 

postępowanie zostało unieważnione lub zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

2.Oferta, oświadczenie oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w  formie  

   załączników do niniejszego zapytania ofertowego winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami  

  co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

3.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę  lub 

5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi być załączone do oferty w oryginale lub 

    kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa  

   złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym 

   tłumaczeniem na język polski. 

6. Dokumenty i Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii  

    poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub Pełnomocnik 

7.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnie - pismem  

   drukowanym lub na komputerze. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane 

   wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

8.Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście  oferty były parafowane i datowane   

   własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 

   pełnomocnictwo. 

9.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony były kolejno  ponumerowane  

10.Całość oferty powinna być złożona w formie  uniemożliwiającej jej przypadkowe 

     zdekompletowanie. 

mailto:anna.trojanowska@blind.edu.pl
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9.  Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 

a) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 

b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

   oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt.  VI  zapytania ofertowego 

   - załącznik nr 1  i 2 

           d) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  o  

              udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich    

              Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , ewentualnie  

              umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

              Pełnomocnik może być ustanowiony  do reprezentowania Wykonawców w  

              postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem 

      że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie  

      złożonej oferty  następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez  

       Wykonawcę / pełnomocnika. 

a) zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i  

                  według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane   

                  koperty zawierające zmiany lub wycofanie oferty  należy opatrzeć  dodatkowym 

                 dopiskiem „ZMIANA”  lub  „WYCOFANIE” 

                  W przypadku złożenia kilku” zmian”   kopertę każdej „zmiany” należy dodatkowo  

                  opatrzeć napisem „zmiana nr…” 

b) w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli 

wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku 

braku takiego wskazania prześle na adres  siedziby Wykonawcy, natomiast 

wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

c) Zmiany zostaną dołączone do oferty. 
  

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych 

opakowaniach. Ofertę należy umieścić w kopercie (opakowaniu). Koperta powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

Specjalny   Ośrodek   Szkolno – Wychowawczy  nr 6,   91 – 866 Łódź,  ul. Dziewanny 24  

 

 i opatrzona napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawę oleju 

opałowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. 

Dziewanny 24”  

 

oraz powinna znajdować się  nazwa firmy (osoby) i adres,  pod który w razie 

konieczności należy zwrócić nie otwartą  kopertę. 

 

 

2. Oferty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6  

    91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 do dnia  21 grudnia  2016r. do godz. 12:00  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –  21 grudnia  2016r. o godz. 12;15 

4.  Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 5. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.  

     

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
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1. Cenę ofertową  wymienioną w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi złącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego jest  całkowita cena brutto za dostawę 1m
3
 oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C wskazana w załączniku. Cena ta winna obejmować wszelkie koszty jakie 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia przypadające odpowiednio na dostawę 

1m
3 
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
C obowiązującej w dniu  12.12.2016r. oraz podatek od 

towarów i usług , podatek akcyzowy. 

       Ustalenie prawidłowej stawki podatków, należy do Wykonawcy. 

2. W formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4  Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania nazwy producenta oferowanego oleju oraz hurtowej ceny netto zbytu za 1m
3 
  oleju 

opałowego  dla temperatury 15
0
C obowiązującej u wskazanego  producenta w dniu 12.12.2016r.  

(cena ze wskazanej daty będzie stanowiła podstawę waloryzacji ceny w okresie realizacji 

zamówienia). 

  

3.Cena brutto oferty określona w Formularzu ofertowym musi być wyrażona w PLN  z dokładnością  

   do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty  należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki  

   poniżej 0,5gr pomija się,  a  końcówki  0,5gr   i  wyższe  zaokrągla  się   do  1 grosza  (ostatnią  

   pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę.   

   

4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

    z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty i rabaty. 

 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze  

    umowy. 

 

 

XIII. Opis  kryteriów, którymi zamawiający  będzie się kierował przy wyborze  oferty  

 

 

 Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert: 

 

 

lp kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena brutto w PLN 100%        100 punktów 

 

 

              

 

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów  

                                      

     

 Zasady oceny oferty wg kryterium: 

 

       W przypadku  kryterium „ CENA” oferta  otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

          przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

 

 
                                                                         najniższa zaoferowana Cena całkowita 

C  - ilość punktów   za kryterium  „CENA” = 
-------------------------------------------------------------------------    

x  100   

                                                                                cena badanej oferty brutto 



 7 

 

8.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że  

 

   dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z  niższą cena. 

   dwie lub więcej ofert zawiera takie same ceny i przedstawia taki sam bilans ceny i 

innych kryteriów oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia  w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż  zaoferowane w złożonych ofertach . 

 
XIV. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze  ofert w celu  zawarcia 

           umowy 

  
1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia  wykonania umowy 

           

           Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane 

 

XVII.  Informacje o prawie Zamawiającego   

       

1. Zamawiający ma prawo do: 

 

 Odwołania lub zmiany warunków postępowania 

 Nierozpatrywania danej  oferty 

 Do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 

 

2.  Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć 

ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 50% wartości brutto umowy. 

Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości 

dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku  zwiększonego zapotrzebowania na 

przedmiot zamówienia.  

 

 XVIII.  Oferty częściowe: 

          

             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

     

 

 

Załączniki  do  Zapytania ofertowego 

 

 wzór  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawców 

 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

 wzór formularza ofertowego 

 wzór umowy 
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   Załącznik   nr  1  Zapytania ofertowego 

 

         

         

         
 

Nazwa i adres wykonawcy/ów  

 przez którego/ych 

zostaje złożona oferta   

                                                          

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy składana na podstawie  art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia  na „ Dostawę oleju opałowego 

do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, ul. Dziewanny 24” 

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 Miejscowość i data                                              ……………………………… 
                                                                                                                      (pieczęć i podpis osób/osoby  

                                                                                                               uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale 
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           Załącznik   nr  2  Zapytania ofertowego 

 

 

         

         

  

 

 

 

 

 Nazwa i adres wykonawcy/ów  

 przez którego/ych 

 zostaje złożona oferta   

                                                          

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
Wykonawcy składane  na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia  na „ Dostawę oleju opałowego do 

kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, ul. Dziewanny 

24” oświadczam/y, że nie podlegam wykluczeniu z  postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 

Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 
 

 

 

…………………dn. …………………..       

 

 

 

       …………………………………………. 
                                                                                                                            (pieczęć i podpis osób/osoby  

                                                                                                               uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 

 

        

                                                    

 
Oświadczenie należy złożyć w oryginale 
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          Załącznik   nr  3 do zapytania ofertowego 

 

           

Pieczęć  wykonawcy 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Należy wypełnić czytelnie  pismem drukowanym lub na komputerze 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego  na 

„Dostawę oleju opałowego do kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 

6 w Łodzi  przedkładam niniejsza ofertę: 

 

Wykonawca/wykonawcy 

 

 Nazwa i adres  Wykonawcy/ów………………………………………………………………... 

 

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

 

Dane kontaktowe  Wykonawcy ; osoba do kontaktu …………………………………………... 

 

Adres korespondencyjny……………………………………………………………………….. 

 

Nr telefony……………………………………………………………………………………… 

 

Nr faksu…………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………... 

 

 

Oświadczenie 

     Ja/ my  niżej podpisany/i oświadczam, że: 
1.Zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym - w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do 

   niej  zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte; 

2.Gwarantuję/my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią  opisu  przedmiotu  

   Zamówienia,  wyjaśnieniami  oraz wprowadzonymi do niej zmianami. 

3. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje  się 

    zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 

4.Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający  

5.Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie  określonym w  opisie przedmiotu 

    Zamówienia oraz we wzorze umowy. 

6.Akceptyję warunki płatności  zawarte we wzorze umowy 
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 CENA OFERTY 

 
(Ceną oferowaną wymienioną poniżej jest cena całkowita brutto, za dostawę jednego litra oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C. Cena ta winna obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

zamówienia przypadającą odpowiednio na dostawę jednego metra sześciennego oleju opałowego dla 

temperatury 15
0
C. Cena ta służy zapewnieniu porównywalności oceny złożonych ofert). 

 

 Oświadczam, że oferuję dostawę oleju opałowego…………………..  

 

producenta……………………......................................................... 
                                    Podać nazwę producenta oleju 

 

     Hurtowa  cena zbytu  za  jeden m
3
 oleju opałowego dla temperatury 

    15
0
C  obowiązująca u w/w producenta w  dniu  12.12.2016r.   ma wartość  

     netto……………………………...PLN  słownie: ………………………. 

     …………………………………………………………………………… 

 

  Oferuję dostawę jednego m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
C  o 

parametrach nie gorszych niż określone w pkt. III  Opisu przedmiotu 

zamówienia     w wysokości   brutto   obowiązującej  w   dniu  

         12.12.2016r.   ………………………………………………………PLN 

         Słownie ………………………………………………………………….. 

 

      
 

 

 

 

 

Do oferty dołączam następujące dokumenty i załączniki  

……………………………………………………………….  Str  nr ……………………. 

……………………………………………………………….. str   nr……………………. 

……………………………………………………………….  Str  nr …………………… 

……………………………………………………………….. str. nr …………………… 

……………………………………………………………….. str. nr …………………… 

 

 

 

 

 

………………………….                                             ……………………………………. 
(miejscowość i data)                                                                    (podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy 

 

 

Należy złożyć w oryginale 
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Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego 

 

            WZÓR  UMOWY      
     

zawarta w dniu  ………………… w  Łodzi, zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy prawo zamówień 

publicznych, pomiędzy Miastem  Łódź – reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu , 

którego działa Pani  Annę Tomaszewską – Dyrektora Specjalnym Ośrodkiem Szkolno 

Wychowawczym  Nr 6 w Łodzi zwanym dalej „Odbiorcą”,  reprezentowanym przez  

Annę Tomaszewską – Dyrektora Ośrodka 

Bogumiłą Niewczas – Główną Księgowy zwanym dalej  „Zamawiającym” 

 

a  ………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”   o następującej treści: 

              

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od 01.01.2017r. do 

31.12.2017r. dostawy oleju opałowego do kotłowni c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24, w prognozowanej ilości  do  55 metrów
3
 

2. Wykonawca dostarczać będzie olej w częściach, jednorazowo nie więcej  niż  w ilości do 7 m
3
 

3. Termin dostaw oraz ich ilość każdorazowo określać będzie Zamawiający telefonicznie, co najmniej 

na jeden dzień przed dostawą. 

4. Wykonawca po każdej dostawie okaże Zamawiającemu świadectwo jakości lub odpowiednie 

orzeczenie laboratoryjne przedstawiające  parametry dostarczonego oleju opałowego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży Zamawiającemu oleju opałowego przy 

uwzględnieniu ceny określonej z złożonej ofercie za 1 m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C  

 

     w wysokości ………………….PLN brutto słownie;…………………………………………………    

  

   ……………………………………………………………….w tym podatek VAT ………………% 

  

      Co stanowi kwotę ……………………….PLN  (słownie………………………………………..) 

 

2. Cena zbytu producenta zwanego dalej „Producentem …………………………………………….  

za jeden metr
 
sześcienny oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C   określona  w złożonej ofercie   

wynosi:…………………… PLN netto. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny na 1 m
3
 oleju opałowego  dla temperatury 15

0
 C w 

przypadku zmiany „ceny zbytu producenta” lub stawki podatku VAT. Zmiany te za wyjątkiem 

zmiany podatku VAT, nie powodują konieczności podpisania dodatkowych aneksów. O 

każdorazowej zmianie „ceny zbytu producenta” Wykonawca  poinformuje Zamawiającego przy 

zamówieniu telefonicznym oraz na wystawionej fakturze. 

4. Strony ustalają, że wysokość łącznej zapłaty w okresie  obowiązywania umowy nie może 

przekroczyć kwoty…………………………………………. PLN brutto. 

5. Zmiana ceny netto za 1 m
3
 oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C dostarczonego przez 

Wykonawcę związana ze zmianą ceny zbytu producenta  zostanie obliczona na podstawie proporcji 

matematycznej:    

  CDz =  CZPz  x  (CDd : CZPd) 

 gdzie: 

CDz  - cena dostawy netto po zmianie 

CZPz – cena zbytu Producenta netto po zmianie 
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CDd – dotychczasowa cena sprzedaży netto Wykonawcy 

CZPd – dotychczasowa cena zbytu Producenta netto 

      Nowa cena oznaczona  w powyższym wzorze jako CDz  będzie obowiązywała od dnia    

      wprowadzenia zmian ceny zbytu przez Producenta. 

6.Całkowita cena   1 m
3
  oleju opałowego dla temperatury 15

0
 C  obejmuje wszystkie koszty 

    związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty transportu. 

§ 3 

1. Zamawiający może skorzystać z prawa  opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, w okresie   

obowiązywania umowy jednak nie więcej niż o 50% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust.4       

umowy tj. o kwotę …………………………………………………………………………PLN brutto 

 

2. Dostawy dokonywane w ramach prawa opcji realizowane będą na zasadach określonych dla   

podstawowego przedmiotu umowy i uruchomione na podstawie odrębnego pisma Zmawiającego.   

§ 4 

Zamawiający, za częściowo wykonaną dostawę, dokona każdorazowo zapłaty przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. 

Faktura będzie wystawiana z następującymi danymi: 

 

Nabywca:   Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,   NIP  725  002  89  02 

 

Odbiorca faktury:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24, 91-866 

Łódź 

            §  5 

1 Strony postanawiają, że wiążące je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte  

    wykonanie umowy będą kary umowne. 

2. Ustala  się kary umowne w następujących  wypadkach i wysokościach: 

 Za zwłokę w dostawie oleju opałowego – w wysokości 5% wartości dostawy dokonanej z 

opóźnieniem za każdy dzień zwłoki. 

 Za zwłokę w wymianie oleju wadliwego na wolny od wad w wysokości 5% wartości dostawy 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia  następującego po dniu wyznaczonym na wymianę, 

 Za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości  2% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust.4. 

3. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

    rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z każdego przysługującego mu od 

    Zamawiającego wynagrodzenia. 

§  6 

1.Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą  

   być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art.144 z ustawy Prawo zamówień publicznych 

   z dnia 29 stycznia 2004 r   ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 j.t. ze zmianami). 

2. Zwiększenie, w ramach prawa opcji, ilość zrealizowanych dostaw stanowiących przedmiot 

   niniejszej umowy, o którym mowa  § 3, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

3. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadamia Wykonawcę z  co najmniej 

    tygodniowym wyprzedzeniem. 
§ 7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują  przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  Kodeksu cywilnego. 

            § 8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednej dla każdej ze 

Stron. 

           § 10 

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwie dla siedziby Zmawiającego 

   Wykonawca:                                                                      Zamawiający: 
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