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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

tryb udzielenia zam6wienia: zapytanie oferfowe (zam6wienie poniZej 30 000 euro) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ~CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

tel. (23) 66 11 091,fax (23) 66 11 071 

e-mail: zp0{gminababoszewo.pl;wvvw.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ok. 4300 dm3 gazu skroplonego LPG (Liquid 
Petroleum Gas) do cel6w opa{owych tj. ogrzewania swietlicy wiejskiej w Woli Folwark i 
Oraminie, z tego: 

- ok. 2150 dm3 do swietlicy wiejskiej w Woli Folwark (poj. zbiornika 2700 dm3
) 

- ok. 2150 dm3 do swietlicy wiejskiej w Oraminie (poj. zbiornika 2700 dm3
) 

2. Oostarczony gaz musi spe{niae wymagania jakosciowe okreslone w rozporzqdzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagar'l jakosciowych dla gazu 
skroplonego LPG (Oz.U.2006.251.1851 z p6zniejszymi zmianami). 

3. Jakose dostarczonego gazu LPG winna bye potwierdzona swiadectwem jakosci dla 
dowodu wydania. 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby dostarczony gaz LPG spe{nia{ parametry dla okresu 
zimowego ~. temperatur~ - (minus) 5 ec, w kt6rej wzgl~dna pr~znose par w gazie LPG 
jest nie mniejsza niz 150 kPa (obowiqzujqcej od 1.12-31 .03). 

5. W przypadku, gdy w miesiqcu listopadzie dost~pny u producenta gaz nie spe{nia 
parametr6w zimowych, w6wczas dostaw~ nalezy zrealizowae w dw6ch terminach: 

1) dostawa gazu wg parametr6w okresu letniego max. + 10 ec. - ok. 500dm3 (250 dm3 

dla swietlicy w Woli Folwark i 250 dm3 dla swietlicy w Oraminie) 

2) dostawa gazu wg parametr6w okresu zimowego - ok. 3800 dm3 (1900 dm3 dla swietlicy 
w Woli Folwark i 1900 dm3 dla swietlicy w Oraminie) 



3. Realizacja dostaw prowadzona b~dzie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz 
nalezytq starannosciq w ich wykonywaniu , bezpieczenstwem, dobrq jakosciq i wtasciwq 
organizacjq. 

Nazwa i kody Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
09133000-0 
Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 

III. W ARUNKI UDZIALU W POST1!;POW ANIU 
W post~powaniu a udzielenie zam6wienia publicznego na dostaw~ gazu LPG mogq wziqc 
udziat Wykonawcy, kt6rzy spetniajq nast~pujqce warunki: 

1) posiadajq aktualnq koncesj~ Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki na obr6t 
paliwami ciektymi . 

2) dysponujq min. jednq autocysternq z cyfrowym dystrybutorem gwarantujqcy 
doktadnosc spustu gazy skroplonego LPG i aktualnq legalizacjq Panstwowego 
Urz~du Miar. 

III.WARUNKI REALIZACI DOSTAWY 

1. Realizacja dostaw gazu LPG na sezon grzewczy 2015/2016 odbywac si~ b~dzie 
jednorazowo za wyjqtkiem sytuacji okreslonej w pkt 111.5 ogtoszenia, na podstawie 
telefonicznych wezwan Zamawiajqcego do dostawy w wymaganym terminie. 
2. Wykonawca zobowiqzany jest realizowac dostawy do miejsca wskazanego w wezwaniu 

w czasie nie dtuzszym jak 24 godziny ad chwili telefonicznego zam6wienia. 
3. Dostawca zapewni transport gazu LPG autocysternami posiadajqcymi cyfrowe 

dystrybutory gwarantujqce doktadnosc spustu i aktualnq legalizacj~ Panstwowego 
Urz~dy Miar. 

4. Kazda dostawa b~dzie posiadac aktualne swiadectwo jakosci. 
5. Koszty i ryzyko zwiqzane z transportem gazu LPG obciqzajq Wykonawc~. 

IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

1. Ptatnosci za dostarczony gaz LPG, nast~powac b~dq przelewem w ciqgu 14 dni 
roboczych ad daty wptywu faktury do Zamawiajqcego. 
2.Za odebrany gaz LPG Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ zaptacic cen~ netto okreslonq w 
ofercie, wraz z podatkiem VAT 23%. 
3.Cena okreslona w ofercie obowiqzuje przez caty okres realizacji umowy. 
4.Faktury nalezy wystawiac dla: 
Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A NIP 567-179-04-40 
(z dopiskiem: "swietlica w Woli Folwark", "swietlica w Draminie") 

5.Wykonawcy nie b~dzie przystugiwato jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 
Zamawiajqcego z tytutu nie pobrania przewidywanej ilosci gazu LPG. Zamawiajqcy 
dokona zaptaty za faktycznie dostarczone ilosci . 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

1. Dostaw~ nalezy wykonac w ciqgu 2 dni ad podpisania umowy, z zastrzezeniem 

pkt 2. 



2. W okolicznosciach okreslonych w pktll.5 ogfoszenia zam6wienie nalezy 

zrealizowae w dw6ch terminach: 

- pierwsza dostawa (LPG letni) w ciqgu 2 dni od podpisania umowy 

- druga dostawa (LPG zimowy) najp6zniej do 4 grudnia 2015 r. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiajqcy wybierze ofert~ Wykonawcy, kt6ra b~dzie zawierafa najnizsz~ cen~ brutlo. 

VII. SPOS08 PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Oferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym 
zafqcznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do 
wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

2. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdae od oferent6w wyjasnien dotyczqcych 
tresci zfozonych ofert. 

3. Do oferty nalezy zafqczye nast~pujqce dokumenty: 

1) Formularz oferty cenowej (zafqcznik nr 1) 
2) Aktualny odpis z wfasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 0 dziafalnosci 

gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed upfywem terminu 
skfadania ofert (kopia potwierdzona przez Wykonawc~ za zgodnose z oryginafem). 

3) Aktualna koncesja Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki na obr6t paliwami ciekfymi. 
4) Dokument potwierdzajqcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze dysponuje min. jednq 

autocysternq z cYfrowym dystrybutorem gwarantujqcy dokfadnose spustu 
skroplonego gazu LPG i aktualnq legalizacjq Panstwowego Urz~du Miar. 

5) Ewentualne pefnomocnictwa, jezeli zostafy udzielone. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN Zt.OiENIA OFERTY: 

1.0fert~ nalezy zfozye do 05 listopada 2015 roku do godz. 11 00 w jednej z form: 
- za posrednictwem poczty na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 -
130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w 
zamkni~tej kopercie z napisem "Oferta na dostaw~ LPG, znak sprawy:ZP.271.Z0.11.2015" 

2.Wszelkie zapytania zwiqzane z przedmiotem zam6wienia nalezy kierowae na adres e

mail: zp@gminababoszewo.pllub faksem 23 6611071. 

Ogfoszenie 0 post~powaniu zamieszczono na: 

1. stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org .pl; 

wdniu 30.10.2015 r.; 

2. tablicy ogfoszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 30.10.2015 r. 
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