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                                      Ogłoszenie o zamówieniu 

                                     na dostawę oleju opałowego do obiektów komunalnych 

                                            na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

1)Zamawiający:  Gmina Rejowiec Fabryczny 22-170 Rejowiec Fabryczny ,
   ul. Lubelska 16, 22 -170 Rejowiec Fabryczny , woj. Lubelskie,
   tel/faks  82 5664 – 211.
   Adres strony internetowej zamawiającego : www.ug.rejowiec.pl
   Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa . 
2)Przedmiot zamówienia .
   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Dostawa oleju opałowego
   do obiektów komunalnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny .
   Rodzaj zamówienia : dostawa
   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  - przedmiotem 
zamówienia jest dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 
2012/2013 w ilości  68 000l a/ Budynek Szkoły Podstawowej w Kaniem - 12 000 litrów b/ 
Zespoł Szkół  w Pawłowie - 32000 litrów c/ Budynek Szkoły Podstawowej w Wólce 
Kańskiej - 20 000 litrów d)Budynek Świetlicy w Kaniem  4 000l.o następujących 
parametrach: a/ wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg b/ temperatura płynięcia nie 
wyższa niż -20° C c/ lepkość w temperaturze 20°C nie większa niż 6,00 mm2/ s d/ 
temperatura zapłonu nie niższa niż 56° C. Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo 
zamawiający telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy. 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
Wspólny Słownik Zamówień CPV : 23.12.21.00 – 9 , 60.12.33.00 – 9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : zakończenie 30.04.2013 r.
3.Informacje o charakterze prawnym , ekonomicznym , finansowym i technicznym
Informacja na temat wadium : nie dotyczy.
Czy przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania : należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Wiedza i doświadczenie : należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Potencjał techniczny :  należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Osoby zdolne do wykonania zamówienia :  należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .

http://www.ug.rejowiec.pl/


Sytuacja ekonomiczna i finansowa :należy złożyć oświadczenie .
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego 
oświadczenia .
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 ustawy .
W zakresie wykazania spełniania przez dostawcę warunków o których mowa  w art.22 
ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie .
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, 
należy złożyć oświadczenie .
Dokumenty podmiotów zagranicznych .
Jeżeli dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający że :

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Inne dokumenty : formularz ofertowy .
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
: nie 
4. Procedura
Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert : najniższa cena .
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie 
Adres strony internetowej , na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl  zakładka przetargi .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem :
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22 – 170 Rejowiec Fabryczny 
pokój numer 10 .
Termin i miejsce składania ofert : sekretariat Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny 
   do dnia  10.10.2012r do godz. 10,00.
Termin związania ofertą : 30 dni do dnia 11.10.2012r.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu z UE : nie dotyczy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27.09.2012 r pod Nr  367938-2012 .
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