
MPP.ZP.260.1.2015        Węgliniec dnia 14.12.2015 r.
 

Dyrektor  Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja 
z siedzibą w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26a 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych

Zaprasza
do  złożenia  oferty  na  zadanie  pn.  „Dostawa  gazu  płynnego  do  Miejskiego  Przedszkola 
Publicznego w Węglińcu  wraz z dzierżawą zbiornika o poj. 2     700 l na 2016 rok”.      

1. Opis sposobu przygotowania oferty;

1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 
oferty faksem na nr 0757712034 lub pocztą elektroniczną na adres mppwegliniec@interia.pl
1.3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie czytelnie w języku polskim
1.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w okresie od 
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r  do Miejskiego przedszkola Publicznego w Węglińcu przy ul. 
Kościuszki 26 a w Węglińcu.
2.2. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie gazu - około 7 000 litrów  
2.3. Dostawa gazu odbywać się będzie specjalną cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik 
gazu i na koszt Wykonawcy
2.4.  Wykonawca dostarcza swój zbiornik, która będzie dzierżawiony przez Zamawiającego. 
2.5.  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.

3. Wymagany termin dostawy : Dostarczenie gazu będzie odbywać się sukcesywnie partiami 
wg zamówienia Zamawiającego w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia,   w okresie od dnia 
01.01.2016 r.  do  31.12.2016 r.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  lub 
zwiększenia dostawy gazu płynnego w zależności od warunków pogodowych.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

5.1.  Wykonawca  winien  jednorazowo  określić  cenę  za  przedmiot  zamówienia, 
korzystając  z  wzoru  druku  oferty,  uwzględniając  wszystkie  koszty  niezbędne  do 
wykonania zamówienia.
5.2.  Ceny  w  ofercie  należy  określać  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku, 
stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. 
w sprawi zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95,  poz.798
5.3. Z uwagi na charakter ryczałtowy umowy na wykonanie usługi w wycenie powinny być 



ujęte wszystkie elementy mające na nią wpływ tzn. wszelkie koszty dowozu i odbioru gazu.
5.4.   Podana w formularzu  cenowym cena jednostkowa netto/  litr  propan jest  zmienna w 
okresie  obowiązywania  umowy  w  zależności  od  notowań  rynkowych  publikowanych  w 
cotygodniowym  piątkowym  wydaniu  gazety  ,,  Rzeczpospolita”  dodatek  B  ekonomiczny, 
rynki, notowania, propan, region Wrocław, producent ( wybrany przez Wykonawcę spośród 
BP Polska lub Stell Gas lub Gaspol lub Inne). 
5.5.  Dokonany  w  formularzu  cenowym  wybór  producenta  podlega  zmianie  w  okresie 
obowiązywania  umowy  tylko  w  przypadku  opisanym  w  projekcie  umowy  stanowiącym 
załącznik  nr  2  do  zaproszenia  do  złożenia  oferty  i  służy  jedynie  do  ustalenia  zasady 
rozliczania poszczególnych dostaw a nie wskazania faktycznego producenta dostarczanego 
gazu.
5.6. Cena za przedmiot umowy będzie waloryzowana w sposób opisany w projekcie umowy
5.7.  Oferowaną cenę jednostkową (za 1 litr) należy przyjąć na podstawie ceny netto za litr 
gazu obowiązującej na dzień 16 grudnia 2015 r. opublikowanej w gazecie „Rzeczpospolita” 
dodatek B ekonomiczny, rynek notowań, propan, region Wrocław
5.8. Cena oferty = 7 000 l x _______cena za 1l brutto + _________ koszt dzierżawy za okres 
od 01.01.2016 r. do 31.12.201 r. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
6.1 Ofertę należy  złożyć  w terminie do 22 grudnia 2015 r do godz.  10,00 w siedzibie 
zamawiającego-  Miejskie  Przedszkole  Publiczne  w  Węglińcu  ul.  Kościuszki  26  a 
-sekretariat 
6.2.Oferta  otrzymana  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym w punkcie  6.1.  nie 
będzie rozpatrywana
6.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem

 upływu jej składania.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest Regina Śmigielska  tel./fax 
0 757712034 , 0607 112 349,  mppwegliniec@interia.pl 

8.  O wyborze oferty składający ofertę zostaną powiadomieni telefonicznie,  lub pocztą 
elektroniczną

Załączniki
-wzór oferty, 
-wzór umowy

........................................................
pieczątka wykonawcy miejscowość, data
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