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Zaproszenie do zlozenia oferty w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia 

publicznego na dostawe ok. 4300 dm3 gazu skroplonego LPG 

(Liguid Petroleum Gas) do celow opalowych tj. ogrzewania swietlic wiejskich 

w Woli Folwark i Draminie. 

Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 

(tekst jednolity Dz, U. z 2017 r., poz. 1579) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ~CEGO 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 179 0440, REGON 130378054 

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

e·mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl 

www.bip.gminababoszewo,pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa ok. 4300 dm3 gazu skroplonego LPG 

(Liquid Petroleum Gas) do celow opalowych, tj . ogrzewania swietlic wiejskich 

w Woli Folwark i Draminie, z tego: 

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

2700 dm3
); 

2) ok. 2150 dm3 do swietlicy wiejskiej w Draminie (poj. zbiornika 2700 dm\ 



2. Dostarczony gaz musi spelniae wymagania jakosciowe okreslone 

w Rozporzqdzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wymaganjakosciowych dla gazu skroplonego (LPG) (Oz. U. z 2016 r ., poz. 540) . 

3. ]akose dostarczonego gazu LPG winna bye potwierdzona swiadectwem jakosci 

dla dowodu wydania. 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby dostarczony gaz LPG spelnial parametry dla okresu 

zimowego, tj. temperatur~ - (minus) 5°C, 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 lipcu dost~pny u producenta gaz nie spelnia 

parametrow zimowych, wowczas dostaw~ nalezy zrealizowac w dwoch 

terminach: 

1) dostawa gazu wg parametr6w okresu letniego max. +10°C - ok. 500 dm3 

(250 dm3 dla swietlicy w Woli Folwark i 250 dm3 dla swietlicy w Draminie); 

2) dostawa gazu wg parametr6w okresu zimowego - ok. 3800 dm3 

(1900 dm3 dla swietlicy w Woli Folwark i 1900 dm3 dla swietlicy w Draminie). 

6. Realizacja dostaw prowadzona b~dzie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz 

nalezytq starannosciq w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrq jakosciq 

i wlasciwq organizacjq. 

III. WARUNKI UDZIAI:,U W POSTF;POWANIU 

1. W post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na dostaw~ gazu LPG 

mog" wziqe udzial Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nast~pujqce warunki: 

1) posiadajq aktualnq koncesj~ Prezesa Urz~du Regulacji Energetyki na obrot 

paliwami cieklymi; 

2) dysponujq min. jednq autocysternq z cyfrowym dystrybutorem gwarantujqcy 

dokladnose spustu gazy skroplonego LPG i aktualnq legalizacjq 

Panstwowego Urz~du Miar. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdac od 

Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 

(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) 

w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada 



wszystkim wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala 

oceniona jako najkorzystniejsza. 

5. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 

Baboszewo. 

IV. WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY 

1. Realizacja dostaw gazu LPG na sezon grzewczy 2017/2018 odb~dzie si~ 

jednorazowo za wyjqtkiem sytuacji okreslonej w cZElsci II pkt 5 Zaproszenia, na 

podstawie telefonicznych wezwan Zamawiajqcego do dostawy w wymaganym 

terminie. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest realizowac dostawy do mleJsca wskazanego 

w wezwaniu w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili telefonicznego 

zamowienia. 

3. Dostawca zapewni transport gazu LPG autocysternami posiadajqcymi cyfrowe 

dystrybutory gwarantujqce dokladnosc spustu i aktualnq legalizacjEl 

Panstwowego UrzEldy Miar. 

4. Kazda dostawa bEldzie posiadac aktualne swiadectwo jakosci. 

5. Koszty i ryzyko zwiqzane z transportem gazu LPG obciqzajq WykonawcEl. 

V. WARUNKI PLATNOSCI 

1. PodstawEl wystawienia faktur stanowi protokol zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zamowienia, podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcEl. 

2. Cena okreslona w ofercie obowiqzuje przez caly okres realizacji umowy. 

3. Platnosc bEldzie dokonana przelewem na wskazany przez WykonawcEl w fakturze 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby 

Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury. 

4. Za termin zaplaty uwaza siEl dzien obciqzenia rachunku bankowego 

Zamawiajqcego. 

5. Wykonawca wystawi fakturEl w nastElPujqcy sposob: 

1) Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 

NIP 567-17-90-440, 

2) Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 



VI. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

1. DostawE; nalezy wykonae w ci~gu 2 dni od podpisania umowy, z zastrzezeniem 

pkt 2. 

2. W okolicznosciach okreslonych w cZE;sci II pkt 5 Zaproszenia zam6wienie nalezy 

zrealizowae w dw6ch terminach: 

1) pierwsza dostawa (LPG letni) w ci~gu 2 dni od podpisania umowy; 

2) druga dostawa (LPG zimowy) najp6iniej do 22.09.2017 r. 

3. Miejsce dostawy przedmiotu zam6wienia: 

1) swietlica wiejska w Woli Folwark 16; 

2) swietlica wiejska w Draminie 13A. 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Najnizsza cena. 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna bye sporz~dzona w jE;zyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowi~cym zal~cznik do niniejszego Zaproszenia, podpisana przez osobE;/y 

uprawnione do wystE;powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczE;ci~ 

Wykonawcy. 

2. W toku oceny ofert Zamawiaj~cy moze z~dae od Wykonawc6w wyjasmen 

dotycz~cych tresci zlozonych ofert. 

3. Do oferty nalezy zal~czye nastE;puj~ce dokumenty: 

1) Formularz oferty cenowej (zal~cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). 

2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiE;cy przed uplywem 

terminu skladania ofert (kopia potwierdzona przez WykonawcE; za zgodnose 

z oryginalem) . 

3) Aktualna koncesja Prezesa UrzE;du Regulacji Energetyki na obr6t paliwami 

cieklymi. 

4) Dokument potwierdzaj~cy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze dysponuje min . 

jedn~ autocystern~ z cyfrowym dystrybutorem gwarantuj~cy dokladnose 

spustu skroplonego gazu LPG i aktualn~ legalizacj~ Panstwowego UrzE;du 



Miar. 

5) Ewentualne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 

6) Wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zalqcznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia) . 

IX. MIEjSCE I TERMIN Zl.OZENIA OFERTY 

1. Ofert~ nalezy zlozyc do 07.09.2017 r. do godz. 11 00 w jednej z form: 

1) za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy 

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

2) lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo 

- w zamkni~tej kopercie z napisem "Oferta na dostaw~ LPG, znak sprawy: 

PPGNiOS.271.2.2017". 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu 

terminu zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy 

Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu skladania ofert zostanie 

zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zlozyc tylko jednq ofert~. 

3. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 

07.09.2017.0 godz. 1130. 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pani Ilona Siejka -

e-mail: siejka@gminababoszerwo.pl 

5. Ogloszenie 0 post~powaniu zamieszczono na: 

1) stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl w dniu 30.08.2017 r.; 

2) tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 30.08.2017 r. 
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