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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 

 

   Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi  

ul. Skrzydlata 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              ZATWIERDZAM: 

 

                              Dyrektor ZSG-T 

                             mgr inż. Julitta Rosa  

 

Łódź, dnia  19.12.2016 r.  
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I. Zamawiający:   Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104,    90-926 Łódź  

       NIP  725 002 89 02 

  

 

 Prowadzący postępowanie:    Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków 

                                 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

                                NIP   726-15-89-751     REGON   000932005 

                       Tel. 42 659 82 22 

          e-mail: szkola@zsbg.org 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.      

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)      

    na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. 
 

 

 

1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2017 r. 

dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych im. 

Sybiraków  w Łodzi   ul.   Skrzydlata 15 

 

                              Szacunkowe zapotrzebowanie  Zamawiającego –  do  30 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 

 

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

ilościach uzgodnionych z Zamawiającym i dostarczane do Zespołu Szkół Geodezyjno – 

Technicznych w Łodzi  ul. Skrzydlata 15 w transzach do  8m
3 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w 

stosunku do zapotrzebowania w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej 

ilości zapotrzebowania. 
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III.  SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW 
 1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez 
okres trwania umowy po cenach,  zgodnie z Formularzem ofertowym , stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego . 
2. Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
3. Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących 
potrzeb, składając Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty 
wymaganej dostawy oleju. 
4. Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie 
dokonywał Kierownik Gospodarczy . 
5.  Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie,  faxem lub drogą elektroniczną. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o 
przygotowaniu towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem 
dostawy. 
7.  Zmiana ceny  oleju  możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej 
zmian na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.: 
- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego 
paliw i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP, 
- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych. 
8. Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa 
obowiązującej w dniu tankowania.  
IV .TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 
31.12.2017 r. 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, 
w przypadku  złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać 
wszelkie informacje  wynikające z zawartości formularza oferty . 
Oferta powinna być: 
-sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
- oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę 
- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
- Zaleca się aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane 
 i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną  do reprezentowania  Wykonawcy 
lub posiadającą pełnomocnictwo. 
-opatrzona pieczęcią firmową lub innym oznaczeniem oferenta 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres strony 
internetowej w której oferent zaopatruje się w paliwo 
- podpisana czytelnie przez oferenta 
- zawierać  kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej,  wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia oferty. 
- zawierać załączniki nr 1,  3 , 4 . 
VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych 91-503 Łódź ul. Skrzydlata 
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15  do dnia  03 .01.2017 r.  do godz. 12:00 pok.103 (kierownik gospodarczy) 
2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.01.2017 r  
o godz. 12:15,  a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 
BIP szkoły www.bip.zsg-tlodz.wikom.pl (zakładka zamówienia publiczne) 
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP szkoły:  
www.bip.zsg-tlodz.wikom.pl (zakładka zamówienia publiczne) 
VII. OCENA OFERT 
1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który złoży ofertę z najniższą ceną i 
którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego . 
2.  W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do 
dwóch miejsc po przecinku 
3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani 
wariantowych. 
VIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
Cena brutto 1 m3 oleju obowiązująca w dniu 19.12.2016 r. łącznie z dostawą do 
kotłowni w budynku  szkoły -100 %. 
1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania umowy, z 
zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. III. 
3. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy, nastąpią zmiany poziomu cen oleju 
opałowego na rynku polskim, niezależnie od Wykonawcy, strony dokonają indeksacji 
ceny  
4. Ceny sprzedaży za l m3 oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na 
podstawie różnicy kwotowej ustalonej pomiędzy ceną oferowaną dla Zamawiającego, a 
ceną ze strony internetowej w dniu przetargu oraz w dniu zmiany ceny. 
IX.  DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gospodarczy Pani Teresa Jurkiewicz pod 
numerem telefonu 
 42/659 82 22, e-mail: szkola@zsbg.org 
 Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego 
1). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. 
2). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 
najkorzystniejszej . 
3). Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych 
roszczeń względem Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych z tytułu otrzymania 
niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie . 
X. ZAŁĄCZNIKI 
-1. Wzór formularza ofertowego 
-2. Wzór Umowy  
-3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 
-4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

www.bip.zsg-tlodz.wikom.pl
www.bip.zsg-tlodz.wikom.pl
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       Załącznik   nr 1 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 dla Zespołu Szkół  Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków w Łodzi  

przedkładam niniejsza ofertę: 

 

Zamawiający– Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi ul.        

Skrzydlata 15 

 

Wykonawca/wykonawcy 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

 

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  

   się o udzielenie zamówienia.  (niepotrzebne skreślić). 

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  19.12.2016r.   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. II  Opisu przedmiotu 

zamówienia    w wysokości   brutto   obowiązującej  w   dniu  

         19.12.2016 r. w wysokości ……………………..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 

  

 

 

 

 

 



 7 

                    Załącznik nr 2 

 

            WZÓR  UMOWY      
     

zawarta w dniu  ………………… w  Łodzi, pomiędzy  Miastem Łódź reprezentowanym przez 

Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa (Zarządzenie  Nr 

4500/VII/16 z dnia 19 września 2016r.Prezydenta Miasta Łodzi)  Pani Julitta Rosa - Dyrektor Zespołu 

Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków  91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15 w Łodzi zwanym 

dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez : 

Julittę Rosę – Dyrektora Szkoły 

Annę Dziąg – Główną Księgową 

 

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia podpisania umowy  

do dn.31.12.2017r. dostawy oleju opałowego do kotłowni c.o. w Zespole Szkół Geodezyjno – 

Technicznych  im. Sybiraków  91 – 503  Łódź  ul. Skrzydlata 15 w Łodzi, w prognozowanej ilości  

do 30 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 za 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 

CDd – dotychczasowa cena sprzedaży netto Wykonawcy 

CZPd – dotychczasowa cena zbytu Producenta netto 

      Nowa cena oznaczona  w powyższym wzorze jako CDz  będzie obowiązywała od dnia    
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      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 wprowadza prawo opcji dopuszczające możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia   

ilości zakupionego paliwa uzależniając to prawo od  potrzeb Zamawiającego.  Dostawy dokonywane 

w ramach prawa opcji realizowane będą na zasadach określonych dla   podstawowego przedmiotu 

umowy i uruchomione na podstawie odrębnego pisma Zmawiającego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości 

zapotrzebowania. 

§ 4 

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

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

 

Faktura będzie wystawiana z następującymi danymi: 

 

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

 

Odbiorca: Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków,  91-503 Łódź ul. Skrzydlata 15 

§ 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. 

§  7 

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   (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.  poz. 2164  póź. zm.) 

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. 
§ 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują  przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  Kodeksu cywilnego. 

            § 9 

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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                                                                           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego  na sukcesywną  dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 30.000 

litrów w 2017 roku  dla potrzeb ogrzewania Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w 

Łodzi ul. Skrzydlata 15 ,oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

     paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji. 

2. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

 

 

 

 

 

……………………………                                                        .……………………………. 
   miejscowość, data                                                                                              podpis Wykonawcy 
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                                                                                         Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

Oświadczenie 

dotyczące jakości oferowanego paliwa 

 

 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół 

Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi ul. Skrzydlata 15 w trybie zapytania ofertowego   na 

sukcesywną  dostawę oleju opałowego lekkiego  w 2017 r,  w ilości ok. 30.000 litrów, 

oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania  określone przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….……    …………………………………… 

       miejscowość, data                         podpis Wykonawcy 

 


