
Załącznik nr 1
271.5.2012

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na: dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w 
roku 2013 

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :
Gmina Zębowice

reprezentowana przez p. Waldemara Czaję Wójta Gminy Zębowice
Siedziba Urzędu Gminy

ul. Murka 2,
46 - 048 Zębowice

                                                          NIP: 576 155 32 41
3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę  :
3.1  jednostkowa wielkość ceny   oleju napędowego  z dnia 12.12.2012 r. ..................... 
zł
3.2  jednostkowa wielkość ceny   etyliny E-95   z dnia 12.12.2012 r. ................................ 
zł
3.3 Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do ceny 1000 l oleju 

napędowego .... zł
     
                                       Lub

    Stały i niezmienny upust hurtowy Wykonawcy odliczany od ceny 1000 l oleju 
napędowego ....... zł
3.4 Wyliczony stały upust   …........... zł
3.5 Oferowana cena brutto 22 000 litrów oleju napędowego ......... zł
3.6 Oferowana cena brutto   1000 litrów etyliny E-95    ......... zł



Cena ogółem wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

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

4. Oświadczenia wykonawcy :

1. zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie : …….........………

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia …………………………
  
3. na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące 

oświadczenia i dokumenty :

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



…

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............
………………

6. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………

7. Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………

………………..........……………………………………
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

  

                                                                                                                



271.5.2012

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WZÓR  OŚWIADCZENIA O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU

 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

Miejscowość i data:



271.5.2012

   Załącznik Nr 3 do SIWZ

WZÓR  OŚWIADCZENIA  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 
24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 



przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

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

Miejscowość i data:

                                         



Załącznik Nr 4 do SIWZ

   UMOWA   Nr   ....           

W dniu  ........................................  2013 r. w Zębowicach pomiędzy Gminą Zębowice –
 ul. Murka 2,     46 – 048 Zębowice        
 NIP: 576 155 32 41 
zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
 Wójta Gminy – mgr inż. Waldemara Czaję 

a  ....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.  W  wyniku  dokonanego  wyboru  oferty  w  przetargu  nieograniczonym 
Nr ............................ Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się dostawy paliwa :

1. oleju napędowego – 22 000 litrów,
2. etyliny E-95 –1000 litrów

poprzez  tankowanie  pojazdów   i  dostawę  do  urządzeń  będących  własnością  Gminy 
Zębowice,  zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu, przy czym Wykonawca nie będzie 

wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

§ 2

 Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia ….....2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 3

1.Ustala się wynagrodzenie  za wykonanie zamówienia w wysokości : 
a)   ......................................  zł   brutto  za    dostawę  oleju 
napędowego,
b) .....................................  zł brutto za dostawę  etyliny E-95 .

1. Kwota wynagrodzenia  za dostawę paliwa stanowi : cenę Wykonawcy ( brutto 
wyliczoną na podstawie danych z dnia 12.12.2012 r.) jednostkową producenta, 
którego dystrybutorem jest wykonawca, powiększoną o zadeklarowaną w ofercie 
wielkość stałej marży lub pomniejszoną o zadeklarowaną w ofercie wielkość 
stałego upustu hurtowego, na podstawie których wyliczono stały upust od ceny 
brutto.

2. Wynagrodzenie obejmuje stałą marżę ( stały upust w wysokości)  w 
wysokości ..........zł



4. Wynagrodzenie za dostarczone paliwo będzie zmieniane na bieżąco na podstawie 
ceny brutto, którego dystrybutorem jest Wykonawca.

§ 4
Warunki płatności:
1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę 2 razy w  miesiącu, w którym pobrano paliwo,
2. Do faktury Wykonawca dołączy wykaz tankowań z wyszczególnieniem:

- daty tankowania,
- nazwiska kierowcy,
- nr rejestracyjnego pojazdu,
- ilości zatankowanego paliwa,
3. Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia faktury Zamawiającemu.

§ 5

W sprawie nadzoru realizacji zamówienia strony wyznaczają następujące upoważnione 
osób:

1. ze strony zamawiającego – p. Hubert Buczek,

2. ze strony wykonawcy – p. ............................................

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
§ 7
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 8
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 
egzemplarze dla zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY                                                                    WYKONAWCA



                                                                  Załącznik Nr 1 do umowy Nr ...........................

Wykaz pojazdów będących własnością Gminy Zębowice:

Lp. marka rodzaj Nr rejestracyjny lub

Nr nadwozia

1. Mercedes Benz autobus OOL 65 GS

2. Volkswagen bus OOL 10 AU

3. SAME 14 S ciągnik OOL 50 HL

4. Ursus C-360 ciągnik OPH 7156

5. Star  244 Samochód pożarniczy OOL T844

6. Star 244 Samochód pożarniczy OPD 049C

7. Jelcz 008 Samochód pożarniczy OPC 083 D

8. Jelcz 004 Samochód pożarniczy OOL 23 FH

9. IFA Samochód pożarniczy OOL 49 JL

10. Ford Tranzit Samochód pożarniczy OOL 90 NR

11. Star 200 Samochód pożarniczy OOL L046

12. JCB koparka SLP3CXTSWE0476660

 Oraz urządzenia typu kosiarki, wykaszarki, pompy strażackie, itp.
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