Łódź, 10.12.2013 r.

ZAPYTA
ANIE OFER
RTOWE 2/P
POKL/WLK
KP/2013
(d
dotyczy dosta
taw paliwa ON
O dla Auto Szkoły
S
WOTA
A w ramach projektu „Za
awodowy kie
erowca – podstawą bran
nży
tran
nsportowej” - współfinan
nsowanego ze
z środków Unii
U Europejsskiej
w ramach Europejjskiego Fund
duszu Społec
cznego)

1.
1

Zamaw
wiający

Auto Szkołła WOTA Sp
p. J.
ul. Nawrot 46
90-014 Łód
dź,
NIP 727-10
0-45-136, REGON
R
470
0379202, K
KRS 000036
61528
Auto
A
Szkoła
a Wota Sp.J. realizuje
e projekt „Z
Zawodowy kierowca – podstawą
ą branży tra
ansportowe
ej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapiitał Ludzkii, Priorytett VIII - D
Działanie 8.1.
8
Rozwó
ój
pracownikó
p
siębiorstw w regionie,, Poddzaiałłanie 8.1.1. Wspieran
nie rozwoju
u kwalifikac
cji
w i przeds
zawodowyc
z
h i doradzttwo dla prz
zedsiębiorsstw współfinansowany
y ze środkó
ów Unii Europejskiej w
ramach
r
Eurropejskiego
o Funduszu Społeczneg
go.
Projekt
P
i przedmiot zamówienia
z
są współffinansowan
ne ze środków Unii E
Europejskie
ej w ramac
ch
Europejskie
E
ego Fundusz
zu Społecznego

2.
2

Przedm
miot zamó
ówienia

Przedmiotem
P
m zamówie
enia jest dostawa 51 216 litrów
w paliwa ON
N w okresie
e od 02.01
1.2014 r. do
d
30.06.2015
3
5 r.

3.
3

Charak
kterystyka
a przedmio
otu zamów
wienia

W zakres prrzedmiotu zamówienia
z
a wchodzić będzie:
- dostawa 51 216 litrrów paliwa ON w okrresie od 02
2.01.2014 r. do 30.0 6.2015 r., w systemie
sprzedaży
s
b
bezgotówko
owej
- miejscem realizacji dostaw
d
są stacje
s
paliw
w czynne ca
ałą dobę należące do D
Dostawcy
- zamawiają
ący nie prze
ewiduje ma
agazynowa nia paliw we
w własnych
h zbiornikacch
- fakturowanie będzie obejmo
owało miessięczne ok
kresy sprze
edaży z m
minimum 21-dniowym
terminem
t
p
płatności od
d dnia wysta
awienia fak
ktury.

Zamawiając
Z
cy zastrzega sobie pra
awo do niezzrealizowan
nia w całośc
ci przedmio
otu zamówienia.
Kody
K
Wspó
ólnego Sło
ownika Zamówień ( CPV)
09134100-8
0
8 Olej napę
ędowy

4.
4

Szczeg
gółowy opis przedmiotu zamó
ówienia
- każdo
orazowa sp
przedaż palliwa będzie
e dokonywa
ana wg cen
n obowiązu
ujących na stacji paliw
Dostaw
wcy w dniu dokonania
d
zakupu
- dosta
awy paliwa
a będą re
ealizowane na zasadzie doraźn
nych bezgo
otówkowych tankowa
ań
samoch
hodów Zam
mawiającego
o na wybra nej przez Zamawiając
Z
cego stacji paliw Dosta
awcy
- paliwo
o musi spełłniać wyma
agania jako ściowe zgo
odnie z rozp
porządzenie
em Ministra
a Gospodarrki
z dnia 9 grudnia 2008
2
r. w sprawie
s
wym
magań jako
ościowych dla paliw cciekłych (Dz
z. U. nr 221,
poz. 14
441)
- dosta
w
umo wy. Jeżelii umowa będzie za
awierała in
nformacje o
awca zaprroponuje wzór
maksym
malnej warrtości (netto
o/brutto) ja
aką osiągn
nie Zamawiający w tra
akcie trwan
nia realizac
cji
umowy, powinna ona zawie
erać klauzu
ulę waloryz
zacyjną um
możliwiającą
ą uwzględn
nienie stawki
u VAT obowiązującą
ą w dniu wystawienia faktury bez koniieczności aneksowan
a
podatku
ia
umowy.

WAŻ
ŻNE:
należy przy
ygotować uwzględniaj ąc stawkę VAT
V
obowią
ązującą w d
dniu składa
ania oferty.
Ofertę n
5.
5

Zasady
y składania oferty:

Kom
mpletna ofe
erta musi za
awierać:
- formularz ofertty, sporzą
ądzony na podstawie
e wzoru stanowiąceg
go załącznik nr 1 do
d
nia ofertowego;
zapytan
- oświa
adczenie p
potwierdzające spełniianie waru
unków udziału w posstępowaniu
u wg wzorru
stanowiącego załą
ącznik nr 2 do zapytan
nia ofertowe
ego
b
powiązań osobo
owych lub kapitałowyc
ch Dostawccy z Zamaw
wiającym wg
w
- oświadczenie o braku
stanowiąceg
go załączniik nr 3 do zzapytania ofertowego
o
wzoru s
- wzór umowy na dostawę paliwa
p
na za
asadzie bez
zgotówkowych tankow
wań pojazdów na okre
es
stycznia 2014 r. do 30
0 czerwca 2
2015 r.
od 02 s
- stosowne pełnomocnictwo(a) – w prrzypadku, gdy upowa
ażnienie do
o podpisaniia oferty nie
żonego w offercie odpis
su z właściwego rejesstru albo za
aświadczenia
wynika bezpośrednio ze złoż

o wpis
sie do Ew
widencji Działalności

Gospodarrczej/Centra
alnej Ewid
dencji i Informacji o

Działaln
ności Gospo
odarczej
- wykaz
z stacji ben
nzynowych Dostawcy położonych na terenie Wojewód
dztwa Wielkopolskiego
o,
ze szczególnym uw
względnieniem Kalisza
a i okolic.
Dod
datkowe kry
yteria skład
dania ofert::
- ofertę
ę należy sp
porządzić w języku po
olskim, w formie
f
pisemnej, na m
maszynie, komputerze
e,
nieścierralnym atra
amentem lu
ub długopissem;
Form
ma złożenia
a oferty:
Ofertę można:
nicznej w fo
ormie skanu podpisan
nego przez osobę upow
ważnioną do
d
1. przesłać w wersji elektron
ezentowania oferenta na adres m
mailowy biu
uro@wota.c
com.pl; lub
b
repre
2. przesłać pocztą
ą na adres siedziby za
amawiające
ego Auto Szkoła WOT
TA sp. j, ul.. Nawrot 46
6,
014 Łódź (każdorazow
wo z dopisskiem „Zap
pytanie ofertowe – d ostawa paliwa ON”) –
90-0
decy
yduje data wpływu
w
ofe
erty, lub
3. przesłać faksem
m pod nr 42
2 674 27 27
7, lub
yć osobiście
e w siedzib
bie Zamaw
wiającego Auto
A
Szkoła WOTA sp.. j, ul. Naw
wrot 46, 90
04. złoży
014 Łódź.

6. Termin
n złożenia oraz ocen
ny oferty:
- ofertę złożyć należy do dnia 30.12.2013 r. do godz
z. 12.00 (decyduje da
ata wpływu
u do siedzib
by
lub biura Za
amawiające
ego).
- ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31. 12.2013 r.
- oferty złoż
żone po terrminie nie będą
b
rozpattrywane.

7.
7

Proces
s oceny ofe
erty:
−

ocen
nie podlegać będą tylk
ko komplettne formula
arze ofertow
we, opraco
owane na załączniku
z
n
nr
1 i złłożone w te
erminie;

- Przy wy
yborze oferrt Zamawiający będzie
e się kierow
wał następu
ującym krytterium:
Krytterium oce
eny ofert – cena 100
0%
−

za na
ajkorzystniejszą ofertę uznana zzostanie ofe
erta z najniższą ceną;

−

ocen
na zostanie dokonana przez Kom
misję, w skła
ad w którejj wchodzić będą 2 prz
zedstawiciele
realizatora Projjektu;

−

na dokonana przez Komisję ma ccharakter ostateczny.
ocen

8.
8

Dodatk
kowe inforrmacje

Dodatkowyc
D
ch informa
acji udziela Kierown
nik projekttu – Magdalena Sta
aniaszek pod
p
nr te
el.
+48
+
607 5
551 496 lub
b adresem e-mail: biu
uro@wota
a.com.pl
Zamawiając
Z
cy zastrzeg
ga sobie prrawo do wy
ycofania się z niniejszego zapyttania w każdym czasie
bez
b podawa
ania przyczy
yny swojej decyzji.
Zamawiając
Z
cy informu
uje, że w przypadku
u nieotrzym
mania miniimum dwó
óch ważnyc
ch ofert we
w
wskazanym
w
m terminie,, Zamawia
ający doko
onuje wyb
boru dowo
olnego dosstawcy, kttóry spełnia
wszystkie
w
k
kryteria i wa
arunki okre
eślone w za pytaniu ofe
ertowym.
Zamawiając
Z
cy

zastrze
ega

sobie

prawo

d
do

negocjjacji

z

oferentem,
o

który

za
aproponował

najkorzystn
n
niejszą oferrtę, w celu
u przeprow
wadzenia os
statecznych
h negocjacj
cji (np. obn
niżenie cen
ny
zaoferowan
z
ej przez offerenta z po
owodu prze
ekroczenia kwoty w bu
udżecie pro
ojektu, dop
precyzowanie
terminów,
t
itp. sytuacji).
Zamawiając
Z
cy po wyborze najkorzystniej szej oferty niezwłoc
cznie pow iadomi o tym fakcie
Dostawców,
D
zając inform
mację na sw
wojej stronie interneto
owej.
, zamieszcz
W przypadk
ku rezygnacji wybrane
ego oferen ta z realiza
acji usługi, Zamawiają
ący ma pra
awo zapros
sić
do
d współpra
acy oferentta, który zło
ożył następ
pną w kolejności najko
orzystniejszzą ofertę.

Magdalena
M
Staniaszek
k
Kierownik
K
p
projektu „Za
awodowy kierowca
k
–p
b
transportowej””
podstawą branży

Załącznik nr 1 do zapytania ofertow
wego

…………………
…………………
………
/pie
eczęć Dosta
awcy/
FORM
MULARZ OF
FERTY
Nawiązując
N
do zapytan
nia ofertow
wego na dosstawę paliw
wa ON dla Auto
A
Szkoły
y WOTA sp. j. w okresie
od
o 02.01.20
014 r. do 30.06.2015 r.
oferuję / -e
emy wykon
nanie całośc
ci zamówie
enia za:
Cenę ne
etto wynos
szącą .................................................................................................zł))
(słownie:....................................................................................... ...........................zł)
y podatek VAT
V
w wyso
okości ...... ............%, .......................................................zł))
należny
(słownie:....................................................................................... ...........................zł)
Cena brrutto wynosi ........................................................................ ...........................zł)
(słownie:....................................................................................... ...........................zł)
tj.:

Lp..

Rod
dzaj

Ilość litrów ON
I
O od dnia
02.01.20
014 do
30.06.201
15 roku

1

2

3

1.

Olej napę
ędowy ON

51 216 l.

Średnia cen
na brutto za 1
litr
r ON
od 02.01.2014
do 30.06.2015 roku

Wartoś
ść brutto w oparciu
o
o
średnią ccenę brutto za
z 1 litr ON
o
od 02.01.2014
do 30.06.2015 roku

4

5 = 3x4

RAZEM

(sło
ownie:...........................................................................................................................zł)

…………………
……………………
…………
………
Miejscowość, da
ata

……………………………
……………………
…………………
……..
Czyttelny podpis osoby repre
ezentującej Wykonawcę
W

Załącznik nr 2 do zapytania ofertow
wego
…………………
…………………
………
/pie
eczęć Dosta
awcy/

RDZAJĄCE SPEŁNIAN
NIE WARU
UNKÓW
OŚWIADCZENIE POTWIER
UDZIAŁU
U
W POSTĘP
POWANIU
1.

Akceptuję / -my term
min wykonan
nia zamówiienia określony w zapytaniu oferrtowym.

2.

Przystępują
ąc do udzia
ału w postępowaniu ośświadczam / -amy, że
e:
a) Posiada
am / -y uprawnienia do
d wykony wania działalności lub
b czynnościi, jeżeli usttawy nakładają
obowią
ązek posiada
ania takich uprawnień
ń;
b) Posiada
amy / -y wiiedzę i dośw
wiadczenie niezbędne do wykona
ania zamów
wienia;
c) Dyspon
nuję / -emy
y odpowiednim potenccjałem tech
hnicznym oraz osobam
mi zdolnymi do wykonania
zamówienia;
y się w sytuacji e
ekonomiczn
nej i finan
nsowej za pewniające
ej wykonanie
d) Znajdujję / -emy
zamówienia.

3.

ytaniem ofe
ertowym Za
amawiające
ego i uznajję /Oświadczam / -y, że zapoznałem / -liśmy się z zapy
ch określony
ymi w nim zasadami postępowan
p
nia.
emy się za związanyc

4.

e uważam / -y się zw
wiązany / -i ofertą przez okress 15 dni od
d ostateczn
nego
Oświadczam / -y, że
warcia oferrt.
terminu otw

…………………
……………………
…………
………
Miejscowość, da
ata

……………………………
……………………
…………………
……..
Czyttelny podpis osoby repre
ezentującej Wykonawcę
W

Załącznik nr 3 do zapytania ofertow
wego

………
…………………
…………………
/pie
eczęć Dosta
awcy/

OŚ
ŚWIADCZE
ENIE O BRA
AKU POWI
IĄZAŃ OS
SOBOWYCH
H LUB KAP
PITAŁOWY
YCH
DOSTAWCY
D
Y Z ZAMAW
WIAJĄCYM
M

ystępując d
do Zapytan
nia ofertow
wego oświad
dczam / -y
y brak pow
wiązań oso bowych lub
b kapitałow
wych
Przy
Dos
stawcy /naz
zwa podmiotu, adres,, NIP/ ………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
………
………
…………………
……………………
…………………
……………………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
……
………
…………………
……………………
…………………
……………………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
……
z Za
amawiający
ym: Auto Szkoła
S
WOT
TA sp.j. , ul . Nawrot 46
6, 90-014 Łódź,
Ł
NIP 7
727-10-45-136
Prze
ez powiązan
nia kapitało
owe lub oso
obowe* rozzumie się wzajemne
w
powiązania
p
pomiędzy Zamawiają
ącym
lub osobami upoważnio
onymi do zaciągania
a zobowiąz
zań w imiieniu Zama
awiającego
o lub osob
bami
wyk
konującymii w imieniu
u Zamawiajjącego czy
ynności zwiiązane z prrzygotowan
niem i prze
eprowadzen
niem
proc
cedury wyb
boru Wykon
nawcy a Wy
ykonawcą, polegające
e w szczegó
ólności na:
a) Uczestn
niczeniu w spółce
s
jako
o wspólnik sspółki cywiilnej lub spó
ółki osobow
wej;
b) Posiada
aniu co najm
mniej 10% udziałów lu
lub akcji;
urenta, pełłnomocnika
c) Pełnien
niu funkcji członka
c
organu nadzorrczego lub zarządzającego, proku
a;
awaniu w związku małżeńskim,
m
, w stosun
nku pokrew
wieństwa lu
ub powinowactwa w linii
d) Pozosta
prostej,, pokrewieństwa lub powinowacctwa w liniii bocznej do
d drugiego
o stopnia lub w stosu
unku
przyspo
osobienia, opieki
o
lub kurateli
k

…………………
……………………
…………
………
Miejscowość, da
ata

……………………………
……………………
…………………
……..
Czyttelny podpis osoby repre
ezentującej Wykonawcę
W

* zgodnie z opisem
m zamieszczo
onym w Wytyc
cznych w zakrresie kwalifiko
owania wydattków w ramacch POKL obow
wiązujących od
d dnia
01.0
07.2013 r.

