Załącznik nr 1

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
................................................................

Miejscowość,

data

OFERTA
Zamawiający
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieckiego w Porajowie
ul. Górnicza 1 C59-921 Porajów
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):
....................................................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................................................
...........
Dokładny adres:
....................................................................................................................................................................
...........
Dane rejestrowe:
wpisana/y do rejestru przez Sąd Rejonowy ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………….. *
Kapitał Zakładowy………………………
/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….. pod numerem
….….. *
NIP

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

REGON

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

Województwo: ……………………………………….
Nr telefonu

……………………………..................

Nr faksu

..............................................................

E:MAIL

..............................................................

Oświadczam, iż jestem mikro przedsiębiorcą/małym/średnim przedsiębiorcą*.
*właściwe podkreślić

str. 1

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
214 tysięcy euro ogłoszonego w dniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia:
……………… 2020 z dnia 16-12-2020 r. (nr sprawy: SPP.260.14.2020)

Oferujemy dostawę oleju opałowego:
……………………………………………………………………………………
( nazwa oleju i producenta ) źródło informacji o cenie
Zgodnie z Formularzem cenowym ( Załącznik nr 2 Część II SIWZ) za wstępne
wynagrodzenie w:
Wysokości:
Wartość netto: ………………………………………………………zł
Słownie netto:
…………………………………………………………………………………………
……………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………………….zł
Słownie brutto:
…………………………………………………………………………………………
………………………………zł
Podatek ………….% Vat:
……………………………………………………….zł
Słownie podatek Vat:
…………………………………………………………………………………………
……………………………..zł

PONADTO OŚWIADCZAMY:
1. Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 roku
Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy
2. Jakość oferowanych usług – KRYTERIUM OCENY OFERT (niepotrzebne skreślić)
Oferujemy:
- powyżej 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku na dostawę : 0 punktów w ocenie ofert
- 2 dni robocze od zgłoszenia wniosku na dostawę : 20 punktów w ocenie ofert
- termin płatności w wymiarze poniżej 14 dni: 0 punktów w ocenie ofert
- termin płatności w wymiarze 14 dni i powyżej 14 dni : 20 punktów w ocenie ofert

UWAGA!!!
str. 2

Wykonawca zobowiązany jest ,w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny ofert,
wybrać jeden z powyższych wariantów (skreślając pozostałe). Nie dokonanie wyboru skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
3. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa ( w załączeniu) 1*:
…A)………………………………………………………………………….
( podać imię i nazwisko, stanowisko )
…B )………………………………………………………………………….
1* należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisania oferty imieniu Wykonawcy,
tj. osoby, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów
wykonawcy załączonych do oferty.

1.
2.

Akceptujemy termin i formę płatności: przelew w terminie ………. od daty dostarczenia faktury
VAT.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu
terminu składania ofert.

2. PODWYKONASTWO.
Przedmiot zamówienia:
2.1. Zrealizujemy w całości bez udziału podwykonawców *
2.2. Zrealizujemy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie (części zamówienia)*
Część zamówienia: udział procentowy , dokładna wartość realizowanej części zamówienia
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Część zamówienia: udział procentowy, dokładna wartość realizowanej części zamówienia
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwy podwykonawcy:

1.

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

2. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

3.

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Wykonawca wyznacza
następujące osoby (imię, nazwisko, nr telefonu):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

str. 3

4.

5.
6.

7.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty za
najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych oraz art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia
1993 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2003 nr 153 poz. 1503 .)

1)

* NIE UTAJNIAMY żadnych informacji zawartych w naszej ofercie

2)

*

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,



Nazwa

w zakresie:
utajnionego

dokumentu:

…………………………………………………………………………...


Nazwa

utajnionego

dokumentu:

…………………………………………………………………………...

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:
1. wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
2. informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i
administracyjnych w trybie jawnym,
3. zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,
4. informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki
i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich
dokumentów w sądach rejestrowych.
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i
zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są
aktualne i kompletne.
5. Jesteśmy ………………………(mikro/małym/średnim) przedsiębiorcą, zgodnie z definicją zawartą
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
6. Złożona oferta (oświadczenie dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”)
- nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;

- prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

str. 4

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów;
( należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę ):
1 ……………………………………………………………
2

…………………………………………………………..

3

…………………………………………………………..

4

…………………………………………………………..

5

…………………………………………………………..

6

…………………………………………………………...

7

…………………………………………………………...

8

……………………………………………………………

9

……………………………………………………………

10 ……………………………………………………………

Oferta składa się z 5 ponumerowanych stron.

Miejscowość, data ..........................................................................

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

Podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy



Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w
imieniu całego konsorcjum

str. 5

………………………………………
( pieczęć firmowa )

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
Zamawiający
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
ul. Górnicza 1 C
59-921 Porajów
Cena netto 1 litra
oleju opałowego
producenta na
dzień 21-12-2020r.
( zł ) *

Marża/Upust
Wykonawcy netto
( zł / litr ) **

1

2

Cena netto 1 litra
oleju opałowego
wraz z marżą /
upustem
Wykonawcy netto
( zł )
3

Ilość szacunkowa
oleju
( w litrach )

Wartość dostawy
netto
( zł )

Podatek VAT
( % VAT )

Wartość dostawy
brutto
( zł )

………..%

4

5 = / kol. 3 x kol. 4 /

6

7 = / kol. 5 + kol. 6/

Marża (+) ………
Upust (-) ……….

45.000 ***

…………...zł

Uwaga:
*) w kolumnie 1 należy uwzględnić cenę netto producenta oleju opałowego lekkiego obowiązującą w dniu 21-12-2020r. potwierdzoną wydrukiem
oficjalnej strony internetowej ( wydruk należy dołączyć do oferty). W przypadku gdy na stronach internetowych producenta nie ma ceny na wskazany
dzień należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 21-12-2020r.
**) w kolumnie 2 należy uwzględnić marżę lub upust Wykonawcy, która(y) jest stała(y) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
***) podane zapotrzebowanie oleju opałowego stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia i nie
jest wiążące dla Odbiorcy.

Podpisano…………………………………
( imiona i nazwiska, podpisy osób
uprawnionych do podpisani)
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Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

pn. ………………………………………………………………….………….

zamówienia

(nazwa postępowania),

publicznego

prowadzonego przez

………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………..…………………......................................
..........................................................………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zasoby

(podać

pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

……………………………………………………………..(nazwa

zamówienia

postępowania),

publicznego
prowadzonego

pn.
przez

…………………..................... oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w………………………………………………………...…………………………..
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać

dokument

i

właściwą

jednostkę

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4
INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11 USTAWY PZP
Wykonawca / wykonawcy …………………………..
…………………………..

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) –biorąc udział w postępowaniu: o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
w Porajowie ”
niniejszym informuję/my, że:
- Nie należę/my wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) *
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
ze zm.) * -

* należy zaznaczyć właściwą opcję.

........................., dn. .........................

...............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku spółki cywilnej )powyższy dokument składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym imieniu.

Ww. oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy
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Załącznik nr 5
WYKAZ POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKÓW TRANSPORTU
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OLEJU OPAŁOWEGO ( autocysterny zaopatrzone
w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco – tłoczącą oraz wężem gumowym o
długości minimum 20 metrów)
, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Wyszczególnienie
(marka, model)

Rok
produkcji

Rodzaj posiadania (X)
Własność

Dzierżawa/Najem

Podpisano ..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia
Ja(/My)
niżej
podpisany(/ni)
………………….……………..………………
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc

…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby
1
………………………………………………………………………………………………………..
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………..……………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
……………………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
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III PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ………………./…………….
Zawarta w dniu …………….…… w Bogatyni pomiędzy:
1.Gminą Bogatynia , 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987,
REGON: 230821517 w której treści odbiorcą jest :
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego , 59-921 Porajów , ul. Górnicza 1 C,
w imieniu którego działa
Dyrektor – Grażyna Jarosz
Zwana dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”,
a
2…………………………………………………………………………………………………
NIP………………………REGON……………..……,NR KRS……….,
w imieniu którego działa ……………………………………………………………………….
zwany dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie ,,przetargu nieograniczonego”,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), strony zgodnie postanawiają:
§1
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej
do Szkoły Podstawowej im. Jan III Sobieskiego w Porajowie – w ilości szacunkowej 45 000 l.
2. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, określone w ust.1 stanowi przewidywane,
szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla
Zamawiającego.
3. Minimalne (zgodne z polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać
dostarczany olej opałowy:
Właściwości
Gęstość w temperaturze 15°C (kg/m³)
Wartość opałowa (MJ/kg)

Minimum
42,6
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Zakres
Maksimum
860
-

Temperatura zapłonu (°C)
Lepkość kinetyczna w temperaturze
20°C(mm²/s)
Skład frakcyjny:
Do 250°C destyluje (%V/V)
Do 350°C destyluje (%V/V)
Temperatura płynięcia (°C)
Pozostałość przy koksowaniu
z 10 % pozostałości
Zawartość siarki (% m/m)
Zawartość wody (mg/kg)
Zawartość zanieczyszczeń stałych
Pozostałość po spopieleniu (%m/m)
Barwa

56
-

6,00

85

65

-

-20
0,3

-

0,1
200
24
0,01
czerwona

4. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione
przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające ww. właściwości fizyko-chemiczne
jakie musi posiadać dostarczony olej.
§2
1.Umowa obowiązuje od dnia ………………….do 31-05-2021 r. z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. W przypadku, gdy należności z tytułu wykonania umowy osiągną kwotę, jaką
Zamawiający zabezpieczył w swoim planie finansowym na realizację przedmiotu umowy,
umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez
Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego

w trybie natychmiastowym

w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
umowy.
§3
1.Dostawa oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie , w miarę potrzeby, każdorazowo
na wniosek Zamawiającego, określający ilość oleju opałowego.
Jednorazowo zamawiana(dostawa cząstkowa) ilość oleju opałowego wynosić będzie:
od 7 000 litrów do 15 000 litrów
15

Posiadamy następujące zbiorniki na olej opałowy:
20 zbiorników o pojemności 1.000 litrów każdy
2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do
tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z
drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 20 metrów .
3. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym
systemem sprzedażowy paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.
4.Olej opałowy dostarczony będzie w dni robocze w godz. 7.00-15.00 do kotłowni wskazanej
w § 1 ust.1
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie ……….. dni
roboczych (Zapis uzależniony od oferty Wykonawcy) od każdorazowego zgłoszenia wniosku
przez Zamawiającego.
W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wystawione przez
producenta świadectwo jakości, potwierdzające właściwości fizyko-chemiczne dostarczonego
oleju , podane w §1 ust.3.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania w systemie SENT zgłoszeń przewozu oleju
opałowego lekkiego, informujących o ich zamówieniu w zakresie w jakim ten towar został
nabyty każdorazowo po pisemnym wniosku Zgłaszającego.
§4
1.Wstępna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi:
brutto…………………………………….złotych
(słownie………………………………………………….)
zgodnie z kol.7 złożonego przez Wykonawcę Formularza cenowego (załącznika nr 2 Część II
SIWZ);
netto……………………………………..złotych (słownie
…………………………………………………)
stawka VAT……………..%
VAT………………………………………..złotych
(słownie……………………………………………….)
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2. Wykonawca oświadcza, że oferowane:
- marża określona w kol. 2 Formularza cenowego jest wartością stałą w okresie
obowiązywania umowy i wynosi netto………………zł. na litrze oleju
- upust określony w kol. 2 Formularza cenowego jest wartością stałą w okresie
obowiązywania umowy i wynosi netto………………zł. na litrze oleju.
3. Każdorazowo za tankowanie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę
stanowiącą iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju i ceny 1 litra obowiązującej u
producenta w dniu tankowania odpowiednio powiększonej o marżę i pomniejszonej o upust
Wykonawcy określoną(y) w ust.2. Otrzymana kwotę należy powiększyć o podatek od
towarów i usług VAT.
4. W trakcie trwania niniejszej umowy dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju opałowego
w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki )ceny oleju opałowego przez producenta.
5.Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokument, stwierdzający podwyżkę lub obniżkę cen producenta oleju opałowego.
6.Zmiana ceny 1 litra oleju opałowego nie obejmuje wyrażonej w złotych i określonej
w Formularzu cenowym marży lub upustu wykonawcy.
7. Kwota określona w ust.1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w szczególności opłaty, podatki i koszty transportu.
§5
1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT z datą i miejscem sprzedaży
oraz dostarczenia jej nie później niż w terminie 7 dni od zrealizowania cząstkowej dostawy
oleju do kotłowni Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie przy
ul. Górniczej 1 C. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument
potwierdzający dokonanie dostawy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
2. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT , wskazuje Gminę Bogatynia, 59-920
Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987
Natomiast jako odbiorcę na fakturze VAT , wskazuje Szkołę Podstawową im. Jana III
Sobieskiego ul. Górnicza 1 C 59-921 Porajów.
3. Zapłata za przedmiot zamówienia zastanie uregulowana przelewem w terminie ………….
od daty otrzymania faktury , prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na
fakturze rachunek bankowy.
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§6
1.Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych:
1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy cząstkowej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, liczonego od wartości danego (cząstkowego) zamówienia
b)za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – wysokości 15% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy;
c)za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu wystawionego przez producenta świadectwa
jakości o którym mowa w §5 ust.4 niniejszej umowy w wysokość 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto , liczonego od wartości danego (cząstkowego) zamówienia.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za każdy dzień zwłoki przyjęcia dostawy cząstkowej, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto , liczonego od wartości danego (cząstkowego) zamówienia, licząc od dnia następnego
po terminie, w którym odbiór powinien być wykonany
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem
art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa
poniesionej szkody , strona, która poniosła szkodę , może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego , dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych
szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego
zobowiązania umowy przez stronę drugą.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która narusza postanowienia umowy, w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
4. Strony w przypadku zwłoki w zapłacie kary umownej mogą dochodzić zapłaty na drodze
sądowej .
5.Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego ilości
odebranego oleju opałowego.
§7
1.W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie 10 dni od zgłoszenia wniosku,
Zamawiający dokona zakupu oleju opałowego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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2. W przypadku określonym w ust.1 , Zamawiający dokona potrącenia wynagrodzenia
z tytułu zakupu oleju opałowego przysługującego Wykonawcy za kolejne dostawy.
W pozostałych przypadkach wystawione zostanie wezwanie do zapłaty.
§8
Oprócz wypadków wymienionych w księdze III tytule XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2.Wykonawcy przysługuje prawo odmowy dostarczenia oleju opałowego, jeżeli Zamawiający
zalega powyżej 30 dni z zapłatą wymagalnych należności wynikających z wystawionych
przez Wykonawcę faktur VAT.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy oleju opałowego, jeżeli
Wykonawca wraz z dostawą nie dostarczy świadectwa jakości, o którym mowa w § 3 ust. 5
niniejszej umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załącznik:
- klauzula RODO
Zamawiający

Wykonawca
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…………………………..

….…………………

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana III
Sobieskiego w Porajowie ul. Górnicza 1 C
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub
realizacja umowy
3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych
danych jest: Edyta Wilkiel – E-mail: edytawilkiel@op.pl lub zspigp@vp.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie
powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym
dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym dane osobowe zostały podane.
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