
MPP.ZP.241.391.1.2013      W gliniec, 10.12.2014 r.ę

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego im. w. Miko aja z siedzib  w W gli cu przyŚ ł ą ę ń  
ul. Ko ciuszki 26 Aś

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie  publicznychń
zaprasza

do z o enia oferty na zadanie pn. „Dostawa gazu p ynnego do Przedszkola w W gli cu wrazł ż ł ę ń  
z dzier aw  zbiornika o poj. 2ż ą  700 l”.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1. Ofert  nale y sporz dzi  na formularzu za czonym do niniejszego zaproszenia.ę ż ą ć łą
1.2.  Ofert  nale y  z o y  w  siedzibie  zamawiaj cego  na  pi mie.  Istnieje  mo liwoę ż ł ż ć ą ś ż ść 
przekazania  oferty  faksem  na  nr  75 7712034  lub  poczt  elektroniczn  na  adresą ą  
mppwegliniec@interia.pl
1.3.Ceny   podane  w  ofercie  maj  by  wyra one  cyfrowo  i  s ownie  czytelnie  w  j zykuą ć ż ł ę  
polskim.
1.4. Oferta ma obejmowa  ca o  zamówienia.ć ł ść

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu p ynnego propan w okresie odł  
01 stycznia 2015 r. do 31.12.20145r. do Miejskiego Przedszkola Publicznego w W gli cuę ń  
przy ul. Ko ciuszki 26 A.ś
2.2. Przewidywane szacunkowe zaopatrzenie gazu  oko o 7ł  000 litrów.
2.3. Dostawa gazu odbywa  si  b dzie specjaln  cystern  zaopatrzon  w atestowany miernikć ę ę ą ą ą  
gazu i na koszt Wykonawcy.
2.4. Wykonawca dostarcza swój zbiornik, który b dzie dzier awiony przez Zamawiaj cego.ę ż ą
2.5.  W  ramach  dzier awy  Wykonawca  zobowi zuje  si  do  zapewnienia  sta ego  dozoruż ą ę ł  
technicznego,  przeprowadzania  wymaganych  innymi  przepisami  bada  technicznych  orazń  
wszelkich  koniecznych  napraw  wynik ych  z  bie cej  eksploatacji  zbiornika.  Wykonawcał żą  
zapewnia fachowe doradztwo techniczne.

3. Wymagany termin dostawy:  Dostarczenie gazu b dzie odbywa  si  sukcesywnieę ć ę  
partiami wg zamówienia Zamawiaj cego w ci gu 7 dni od z o enia zamówienia, w okresie odą ą ł ż  
01.01.2015 r. do  31.12.2015 r. Zamawiaj cy zastrzega sobie  mo liwo  zmniejszenia  lubą ż ść  
zwi kszenia dostawy gazu p ynnego w zale no ci od warunków pogodowych.ę ł ż ś

4. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierował kryterium – cenaą ę ę  
100 %.
Za najkorzystniejsz  ofert  zostanie uznana oferta, która uzyska najwi ksz  liczb  punktów.ą ę ę ą ę

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
5.1. Wykonawca winien jednorazowo okre li  cen  za przedmiot zamówienia, korzystaj c zś ć ę ą  
wzoru druku oferty, uwzgl dniaj c wszystkie koszty niezb dne do wykonania zamówienia.ę ą ę
5.2. Ceny w ofercie nale y okre li  z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku, stosuj cż ś ć ł ś ą ą  
zasad  opisan  w § 9 ust.  6 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. wę ą ą  
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798
5.3. Z uwagi na charakter rycza towy umowy na wykonanie us ugi w wycenie powinny był ł ć 
uj te wszystkie elementy maj ce na ni  wp yw tzn. wszelkie koszty dowozu i odbioru gazu.ę ą ą ł
5.4.  Podana w formularzu cenowym cena jednostkowa netto/ litr propanu jest zmienna w 
okresie  obowi zywania  umowy  w  zale no ci  od  notowa  rynkowych  publikowanych  wą ż ś ń  
cotygodniowym  pi tkowym  wydaniu  gazety  ,,  Rzeczpospolita”  dodatek  B  ekonomiczny,ą  
rynki, notowania, propan, region Wroc aw, producent ( wybrany przez Wykonawc  spo ródł ę ś  
BP Polska lub Stell Gas lub Gaspol lub Inne). 

mailto:mppwegliniec@interia.pl


5.5.  Dokonany  w  formularzu  cenowym  wybór  producenta  podlega  zmianie  w  okresie 
obowi zywania  umowy  tylko  w  przypadku  opisanym  w  projekcie  umowy  stanowi cymą ą  
za cznik  nr  2  do  zaproszenia  do  z o enia  oferty  i  s u y  jedynie  do  ustalenia  zasadyłą ł ż ł ż  
rozliczania poszczególnych dostaw a nie wskazania faktycznego producenta dostarczanego 
gazu.
5.6. Cena za przedmiot umowy b dzie waloryzowana w sposób opisany w projekcie umowy.ę
5.7.   Oferowan  cen  jednostkow  nale y przyj  na podstawie ceny netto za 1 litr  gazuą ę ą ż ąć  
obowi zuj cej na dzie  12 grudnia 2014 r.ą ą ń  opublikowanej  w gazecie  ,,Rzeczpospolita” 
dodatek B ekonomiczny , rynki, notowania, propan, region Wroc aw.ł
5.8. Cena oferty = 7 000 l x cena za 1l brutto +  koszt dzier awy za okres od 01.01.2015 r. doż  
31.12.2015 r. 
6. Miejsce i termin zło enia oferty:ż
6.1 Ofert  nale y zło y  w terminie do 18 grudnia 2013 r. do godz. 10,00 w siedzibieę ż ż ć  
zamawiaj cego tj. Miejskie Przedszkole Publiczne w W gli cu ul. Ko ciuszki 26 a.ą ę ń ś
 6.2. Oferta otrzymana przez zamawiaj cego po terminie podanym wą  
punkcie 6.1. nie  b dzie rozpatrywana.ę
6.3. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  zło on  ofertż ć ć ż ą ę  
przed terminem upływu jej składania.

7. Osob  uprawnion  do kontaktów z dostawcami jest Regina migielskaą ą Ś  
tel./fax 
0 757712034 , 0607 112 349,  mppwegliniec@interia.pl 

8.  O wyborze oferty składaj cy ofert  zostan  powiadomieni telefonicznie,ą ę ą  
lub poczt  elektroniczną ą

Za cznikiłą
-wzór oferty, 
-wzór umowy



za . nr 1 ł

........................................................
piecz tka wykonawcyą miejscowo , dataść

 
 Dyrektor

Miejskiego  Przedszkola  Publicznego 
im. Św. Mikołaja 

                                      ul. Kościuszki  26a
                                                                                      59 – 940 W gliniecę

O F E R T A

Odpowiadając  na  zaproszenie  dotyczące   „Dostawy  gazu  płynnego  do  Miejskiego 
Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu z dzierżawą zbiornika o poj. 2 700 l” 
1.  oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  opisu  przedmiotu 
zamówienia.
Oferowana cena netto za 1 litr gazu płynnego propan obowiązująca na dzień 12 grudnia 
2014  r.  opublikowana  w  gazecie  ,,  Rzeczpospolita”  dodatek  B  ekonomiczny,  rynki, 
notowania,  propan,  region  Wrocław,  którego  producentem  jest:
…………………………………………………………………………...............................
              (wybrać: BP Polska lub Shell Gas lub Gaspol lub inne i wpisać powyżej),

wynosi ……..….PLN minus upust w wysokości ……....….PLN= ………………..PLN/litr 

+(plus)…..……% Vat = ………………………..PLN/litr brutto

(słownie: ……........……………………….................................…………………………....)

Koszty dzierżawy za cały okres dzierżawy wynoszą ................... zł brutto (słownie złotych: 
..................................................................................................................................................).

2. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę gazu.
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i 
zobowiązuję się w przypadku  przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.
4.Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wybór producenta gazu (w celu rozliczeń dostaw gazu) może zostać zmieniony tylko w 
przypadku  zaprzestania  publikowania  cen  tego  producenta  w  gazecie  Rzeczpospolita.  W 
takim przypadku cena jednostkowa gazu będzie ustalana jako średnia cena netto propan w 
regionie Wrocław wszystkich publikowanych w w/w gazecie producentów.

data i podpis



                                                        Zał. Nr 2

UMOWA NR  ……. / 2014

na   wykonanie   zamówienia  pn.  „Dostawa  gazu  płynnego  do  Miejskiego  Przedszkola 
Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu z dzierżawą zbiornika o poj. 2 700 l”

zawarta w dniu …………………….. w Węglińcu
pomiędzy 
Miejskim Przedszkolem Publicznym w Węglińcu przy  ul.  Kościuszki  26  a,  59  –  940 
Węgliniec 
REGON 000530689-00027
NIP 615-20-28-303
reprezentowanym przez:
Dyrektora Przedszkola w Węglińcu  –  Reginę Śmigielską
zwanym dalej Zamawiającym

a firmą
_________________________________
REGON - ________________________
NIP - ____________________________
reprezentowaną przez  

______________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą, 

w  wyniku  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego   na 
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, strony 
postanawiają co następuje:

§ 1
1. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

a) zapewnienie stałego dozoru technicznego, przeprowadzania wymaganych innymi 
przepisami badań technicznych oraz wszelkich koniecznych napraw wynikłych z 
bieżącej eksploatacji zbiornika

b) zapewnienie fachowego doradztwa technicznego.
c) dostawa gazu płynnego – propan w ilości około 7 000 litrów

§ 2
Umowa dostawy gazu zostaje zawarta na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

§ 3
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  lub  zwiększenia  dostawy  gazu 

płynnego w zależności od warunków pogodowych.
2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy za  faktycznie  dostarczoną  ilość  gazu  w  okresie  od 

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

§ 4
1. Wykonawca będzie jedynym dostawcą gazu do zainstalowanego zbiornika przez cały okres 
trwania umowy.
2. Dostawa  gazu  odbywać  się  będzie  transportem  Wykonawcy  tj.  specjalną  cysterną 



zaopatrzoną w atestowany miernik gazu i na koszt Wykonawcy
3. Dostawy gazu płynnego dla  Zamawiającego odbywać się  będzie  partiami  w terminach 
wzajemnie uzgodnionych.
4. Zamawiający  przed  każdą  dostawą  powiadomi  Wykonawcę  telefonicznie  lub  faksem o 
ilości zapotrzebowania z wyprzedzeniem  7 dni przed planowaną dostawą.
5. Wykonawca zapewnia w każdym czasie właściwą jakość dostarczanego gazu. 
6. Zamawiający we własnym zakresie zadba o to, aby zawartość zbiornika nie spadła poniżej 
30 % jego pojemności i zamówi na czas dostawę gazu płynnego. Za opóźnienie dostawy z 
winy Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5
1. W  ramach  dzierżawy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  stałego  dozoru 
technicznego,  przeprowadzania  wymaganych  innymi  przepisami  badań  technicznych  oraz 
wszelkich  koniecznych  napraw  wynikłych  z  bieżącej  eksploatacji  zbiornika.  Wykonawca 
zapewnia fachowe doradztwo techniczne.
2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  użytkowania  przedmiotu  dzierżawy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi zbiornika.
3. Za szkody wszelkiego rodzaju powstające przez zakłócenia, nieszczelności, inne wady lub 
przez  prace  naprawcze,  konserwacyjne  lub  kontrolne  przy  urządzeniach,  Wykonawca 
odpowiada tylko na zasadzie winy.
4. Zbiornik na gaz płynny jest własnością Wykonawcy, służy wyłącznie do magazynowania 
gazu  i Zamawiający nie może odstąpić go komukolwiek.
5. Jeżeli zbiornik w czasie trwania umowy stanie się technicznie nieużyteczny, z powodów 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca wymieni go na Własny koszt.
6. Zbiornik jest ubezpieczony na koszt Wykonawcy.
7. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca  zdemontuje zbiornik na własny koszt.

§ 6
1. Koszty dzierżawy zbiornika za okres cały okres trwania dzierżawy wynoszą  ……….. zł 
brutto (słownie: …………………………..) z podatkiem VAT.. 
2. Koszty dzierżawy zbiornika zostają ustalone na czas trwania umowy i nie będą podlegały 
zmianie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony gaz będzie liczone wg wzoru:

W= (CJ -U) x G + ______% VAT
Gdzie:
W- wynagrodzenie brutto (PLN)
CJ – cena jednostkowa netto za litr  gazu publikowana w ostatnim, przed datą złożenia 
zamówienia,  piątkowym wydaniu gazety Rzeczpospolita  dodatek B ekonomiczny,  rynki 
notowania, propan, region Wrocław, producent__________.
U – upust w wysokości PLN …….. zł netto/litr (słownie : ………………………)
G – ilość dostarczonego gazu (litr)

4. Zaoferowany upust jest niezmienny w okresie obowiązywania umowy.
§ 7

1. Za  dostarczony  gaz  Zamawiający  płacić  będzie  Wykonawcy  należność  według  cen 
określonych niniejszą  umową,  w terminie  30  dni od daty wystawienia  przez  Wykonawcę 
oryginału faktury VAT.
2. Zamawiający zapłaci  faktury,  wystawione przez  Wykonawcę zgodnie  niniejszą  umową, 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur bez jego podpisu,. 

§ 8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:



Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu 
umowy określonego w § 1 ust 1 pkt c) w wysokości 0,2 % wartości brutto  dostawy za 
każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy Wykonawca  wyraża 
zgodę na potrącenie w rozumieniu art.  498 i  499 kodeksu cywilnego powstałej  należności 
poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wystawi w terminie 
21 dni od dnia dokonania potrącenia notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej.

§ 9
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę
2) w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają   formy  pisemnej  w  formie  aneksu  pod  rygorem 
nieważności

§ 11
1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje  się  przepisy k.c.,  w sprawach 
procesowych k.p.c. oraz Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie  koszty  związane  z  zawarciem  i  wykonaniem  umowy,  transportem, 
ubezpieczeniem i ryzykiem dostaw ponosi w całości Wykonawca.
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał  Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

§ 13
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.
.

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:


