MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Częstochowa, dn. 25.11.2014 r.
DOA.3411/0-115/14/MM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
zapraszam do składania ofert cenowych na bezgotówkową sprzedaż paliwa
samochodowego przy użyciu karty paliwowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w 2015 roku.
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu
karty paliwowej (mikroprocesorowej lub magnetycznej) bez przypisanego numeru
rejestracyjnego pojazdu z dziennym limitem tankowania nie mniejszym niż 2000,00 zł
brutto.
2. Przewidywana ilość zakupionego paliwa w okresie realizacji zamówienia wynosi około
2500 litrów, w tym :
1) olej napędowy – 500 litrów,
2) benzyna (95) – 2000 litrów.
3. Tankowania będą odbywać się sukcesywnie na dowolnej stacji należącej do Wykonawcy,
przy czym podane ilości zakupionego paliwa mogą ulec zmianie, w zależności od
bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Karta paliwowa winna upoważniać do zakupów także innych produktów niż paliwo, typu:
płyn do spryskiwaczy, zapach samochodowy, olej samochodowy, żarówki, myjnia itp.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r., przy czym umowa może
zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 02.01.2015 r.

____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na bezgotówkową sprzedaż paliwa
samochodowego przy użyciu karty paliwowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015
roku.
1/4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.
U z 2012 r., poz.1059.)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 3 całodobowymi stacjami paliw
położonymi na terenie miasta Częstochowy oraz min. jedną całodobową stacją
położoną przy drodze krajowej na terenie każdego województwa, spełniającą wymogi
przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert
Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót
paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1059);
Wykaz całodobowych stacji paliw (załącznik nr 2)

2

3
4
5
6

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
(załącznik nr 4)
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Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
(skan w formie elektronicznej) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz
z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać elektronicznie na adres e-mail:
przetargi@mops.czestochowa.um.gov.pl lub faksem na numer 34 37 24 250.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2014 r. o godz. 12:00.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 368 32 75
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentem są:
Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.um.gov.pl
VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował
w następującym podziale wagowym:
Lp.

się

jedynie

kryterium

ceny,

Nazwa kryterium

Waga [%]

1

Pb 95 (cena brutto za 1 l obowiązująca w dniu złożenia oferty)

75

2

DIESEL ON (cena brutto za 1 l obowiązująca w dniu złożenia oferty)

25

Oferty w każdym kryterium będą oceniane według następującego wzoru:
P=(

Cn
Cb

x 100) x waga kryterium

gdzie:
P – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Powyższe ilorazy zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Ocena końcowa oferty
stanowi suma punktów uzyskanych w każdym z kryteriów. Maksymalną możliwą oceną oferty
jest 100 punktów.
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu i otrzyma
największą liczbę punktów spośród złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia
braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys.
euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Wykaz całodobowych stacji paliw – załącznik nr 2;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik
nr 4;
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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