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Dyrektor  Miejskiego Przedszkola Publicznego   

z siedzibą w Węglińcu  z siedzibą przy ul. Kościuszki 26a  
 

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

Zaprasza 
do złoŜenia oferty na zadanie pn. „Dostawa gazu płynnego do Przedszkola w Węglińcu  wraz z 
dzierŜawą zbiornika o poj. 2 700l” 
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty; 
 
1.1. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje moŜliwość przekazania              
oferty faksem na nr 0757712034 lub pocztą elektroniczną na adres mppwegliniec@interia.pl 
1.3. Ceny podane w ofercie mają być wyraŜone cyfrowo i słownie czytelnie w języku polskim 
1.4. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w okresie od  
dnia podpisania umowy do 31.12.2011r  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 dzierŜawiony przez Zamawiającego.  
2.5. W ramach dzierŜawy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego dozoru 
technicznego, przeprowadzania wymaganych innymi przepisami badań technicznych oraz 
wszelkich koniecznych napraw wynikłych z bieŜącej 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 złoŜenia zamówienia,   w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2011r. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia dostawy gazu płynnego w zaleŜności 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 naleŜy 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 zaleŜności 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 złoŜenia oferty i słuŜy 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) naleŜy przyjąć na podstawie ceny netto za litr 
opublikowanej w piątkowym ( z dnia 10 stycznia 2011r.  )wydaniu gazety ,, Rzeczpospolita” 
dodatek B ekonomiczny , rynki, notowania, propan, region Wrocław. 
5.8. Cena oferty = 7 000 l x _______cena za 1l brutto + _________ koszt dzierŜawy za okres 
od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.  
 

6. Miejsce i termin złoŜenia oferty: 
6.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do 18 stycznia 2011r do godz. 12,00 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 moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zał. nr 1  
MPP.ZP.341.4-8/1/11 
   
                                  Dyrektor 

            Miejskiego Przedszkola Publicznego  
ul. Kościuszki  26a 
59 – 940 Węgliniec 
 

 
O F E R T A 

 
Nawiązując do zaproszenia na składanie ofert na  „Dostawę gazu płynnego do Miejskiego 
Przedszkola Publicznego w Węglińcu z dzierŜawą zbiornika o poj. 2 700l”  składamy niniejszą 
ofertę. 
 
Oferowana cena netto za 1 litr gazu płynnego propan opublikowana w piątkowym ( z 
dnia 10 stycznia 2011r) wydaniu gazety ,, Rzeczpospolita” dodatek B ekonomiczny, 
rynki, notowania, propan, region Wrocław, którego producentem 
jest:…………………………………………………………………… 
              (wybrać: BP Polska lub Shell Gas lub Gaspol lub inne i wpisać powyŜej), 

 
wynosi …….PLN minus upust w wysokości ……….PLN= ……………..PLN/litr ( netto) 

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

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

 
 

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

 
 

Cena oferty  - 7 000 l x _________cena za 1l brutto + __________koszt dzierŜawy za okres  
 
od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r. = ______________________________brutto 
 
1. Zaoferowany upust jest niezmienny w okresie obowiązywania umowy. 
2. Wybór producenta gazu (w celu rozliczeń dostaw gazu) moŜe 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 

 
 
 
 
 
 
 



UMOWA NR  1 / 11 
na  wykonanie  zamówienia pn. „Dostawa gazu płynnego do Miejskiego Przedszkola 

Publicznego w Węglińcu z dzierŜawą zbiornika o poj. 2 700l” 
 

zawarta w dniu _________________ w Węglińcu 
 
pomiędzy Miejskim Przedszkolem Publicznym w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26 a , 59 – 
940 Węgliniec  
REGON 000530689-00027 
NIP 615-15-04-463 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Przedszkola w Węglińcu  –  Reginę Śmigielską 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Marzeny Stefańskiej  
zwanym dalej Zamawiającym 

 
a __________________________________________________ 
NR KRS _________________________________________________________ 

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 
bieŜącej 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 dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.  
 

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

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

podpisania umowy  do 31.12.2011r.  
 



§ 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 kaŜdą dostawą powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem o 

ilości zapotrzebowania z wyprzedzeniem  7 dni przed planowaną dostawą. 
5. Wykonawca zapewnia w kaŜdym czasie właściwą jakość dostarczanego gazu.  
6. Zamawiający we własnym zakresie zadba o to, aby zawartość zbiornika nie spadła poniŜej 

30 % jego pojemności i zamówi na czas dostawę gazu płynnego. Za opóźnienie dostawy z 
winy Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 5 

1. W ramach dzierŜawy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego dozoru 
technicznego, przeprowadzania wymaganych innymi przepisami badań technicznych oraz 
wszelkich koniecznych napraw wynikłych z bieŜącej eksploatacji zbiornika. Wykonawca 
zapewnia fachowe doradztwo techniczne. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do uŜytkowania przedmiotu dzierŜawy 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, słuŜy wyłącznie do magazynowania 
gazu  i Zamawiający nie moŜe odstąpić go komukolwiek. 

5. JeŜeli zbiornik w czasie trwania umowy stanie się technicznie nieuŜyteczny, z powodów 
niezaleŜnych 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 dzierŜawy zbiornika za okres cały okres trwania dzierŜawy wynoszą  _______ zł 
brutto  (słownie_________________________) z podatkiem VAT..  

2. Koszty dzierŜawy 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 złoŜenia 
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)  

 
§ 7 

1. Za dostarczony gaz Zamawiający płacić będzie Wykonawcy naleŜność według cen 
określonych niniejszą umową (w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
oryginału faktury VAT). 



2. Zamawiający zapłaci faktury, wystawione przez Wykonawcę zgodnie niniejszą umową, 

przelewem na konto bankowe Wykonawcy. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę 

obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający wyraŜa zgodę na wystawienie faktur bez jego podpisu,.  
 

§ 8  
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte 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 kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca wyraŜa 
zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej naleŜności 
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 moŜe 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 
niewaŜności 

§ 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 niewaŜności. 

 
§ 12 

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

 
§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. 
otrzymuje Zamawiający,  a jeden egzemplarz Wykonawca 
. 
 
 
WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  


