
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
44-230 Czerwionka-Leszczyny , ul. Polna 6

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 (Dz. U. Nr 164  poz. 1163 z 2006r.)
na :

„Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
w Czerwionce-Leszczynach”

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw:

CPV 23121100-2      olej napędowy      w ilości  65 000l
 CPV 23111200-0      etylina bezołowiowa E-95 w  ilości 7 000l

Pracownicy zakładu upoważnieni do kontaktu z wykonawcami:
- Kazimierz Skuta tel. 032 42 77 543 w. 32

 - Pawel Piorecki tel. 032 42 77 543 w.31

Formularz  zawierający  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  otrzymać  
w siedzibie Zamawiającego, oraz dostępna jest na stronie internetowej:

www.czerwionka-leszczyny.com.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie wymaga 
złożenia wadium..

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2008r.

Oferty należy składać do dnia 14.03.2008r. do godz.  930  w siedzibie Zamawiającego 

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia   14.03.2008r.  o  godz.   1000 w  siedzibie  Zamawiającego

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
O zamowienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia ww.  warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone 
przez Wykonawców zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wypełniony druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu  warunków  wynikających 
z  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 



publicznych  (tj. z 2007 roku Dz. U nr 223, poz. 1655 z późn. Zmianami) - załącznik 
nr 2 do SIWZ
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie 
wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania  decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,
e) Koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz.U. z 
2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 
4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z późn. zm. wystawioną nie wcześniej 
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
Wymagane powyżej dokumenty złożone winny być w formie oryginału bądź kopii 
potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Kryteria oceny ofert :

A) najniższa oferowana łączna cena za realizację całego zamówienia       - 40 %
B) najwyższy oferowany rabat w stosunku do ceny jednostkowej netto paliwa wyrażony w 
groszach (PLN) - 60 %

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

                                                                                                                                                      


