SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
„Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych na potrzeby
W ojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie i Oddziału w Mławie”

Zatwierdzam:
Dyrektor WORD
mgr inż. Anna Katarzyna Gwoździk
dnia 09.11.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.)
1. Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
z siedzibą w: Ciechanowie, ul. Mleczarska 27 tel. 023/ 673-57-00
fax. (023) 673-24-56, www.word.ciechanow.pl e-mail word@word.ciechanow.pl
II. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.)
.
III. Przedmiotem zmówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do
samochodów Zamawiającego:
1. Przedmiotem dostawy jest benzyna bezołowiowa PB-95 oraz olej napędowy
CPV: 09132100-4 benzyna bezołowiowa
09134100-8 olej napędowy
2. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego:
- PB-95 – ok. 40 000 litrów,
- ON - ok. 30 000 litrów
Wskazane wyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem w ilości szacunkowej w
okresie realizacji umowy , tj. 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia.
3. Bezgotówkowy zakup paliwa przez pojazdy Zamawiającego następował będzie na stacji
paliw Wykonawcy.
4. Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekaże Zamawiającemu karty flotowe umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy
zakup paliwa. Ilość kart flotowych zostanie określona przez Zamawiającego przy podpisaniu
umowy. W przypadku posiadania kart wybranego Wykonawcy istnieje możliwość nie
wydawania nowych kart tylko ich aktualizacja.
5. Wykonawca będzie sporządzał zestawienie zbiorcze tankowania z podaniem adresu stacji
Wykonawcy, numeru karty na którą dokonana była transakcja, numeru rejestracyjnego
samochodu, daty tankowania, ilości i rodzaju zakupionego paliwa, wartości wydanego paliwa
z data i godziną transakcji. W przypadku tankowania paliwa do kanistrów przez pracowników
WORD Ciechanów ta czynność zostanie odnotowana przez Wykonawcę i
zaewidencjonowana z podaniem imienia i nazwiska pracownika, daty oraz ilości i rodzaju
zakupionego paliwa. Powyższe informacje zostaną dołączone do faktury za dany okres
rozliczeniowy. Zestawienia te będą podstawą do wystawienia faktur i będą przekazywane
Zamawiającemu razem z fakturą.
6. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu zgodności
numeru rejestracyjnego z kartą flotową w tankowanym pojeździe, przy tankowaniu do
kanistrów Wykonawca natomiast wskaże numer karty – na załączniku wystawianym do
faktury.
7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego
bez konieczności składania dodatkowych zamówień.

8. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw prowadzone były zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa a dostarczane paliwo było zgodne z normami dotyczącymi jakości paliw.
9. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliwa dokonywane będą
za okresy:
 od 1 do 15 dnia miesiąca
 od 16 do ostatniego dnia miesiąca
10. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
Umowa dotyczy tylko produktów wymienionych w punkcie III niniejszej specyfikacji.
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
2.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin realizacji zamówienia: od 15.12.2016r. do 14.12.2019 r. lub od podpisania umowy
przez okres 36 miesięcy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają aktualną ważną koncesję
na obrót paliwami ciekłymi.
2. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma stacjami benzynowymi na terenie miasta
Ciechanów i na terenie miasta Mława, zapewni tankowanie pojazdów w systemie kart
flotowych, będzie prowadzić ewidencję zakupionego paliwa przez każdy z pojazdów
Zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, ilości i rodzaju
zakupionego paliwa w systemie elektronicznym za pomocą karty flotowej, posiadającej kod
przypisany do pojazdu lub okaziciela. Powyższe informacje zostaną dołączone do faktury za
dany okres rozliczeniowy. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Zamawiającego bez konieczności składania dodatkowych zamówień.
Zamawiający wymaga, aby stacje paliw prowadzone były zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa a dostarczone paliwo było zgodne z normami dotyczącymi jakości paliw.
3. Wykonawca musi spełniać warunki określone w specyfikacji i nie podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których
mowa w pkt. VII niniejszej specyfikacji.
Załączone dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę a oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny
mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami.
VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków w postępowaniu:
a) oświadczenie (art. 25 ust. 1 ustawy) stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji;
b) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji;
c) wypełniony druk „oferty” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji wraz z
wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do mniejszej specyfikacji,
d) zaakceptowany druk umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w
dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, lub faksem pod warunkiem ich
bezzwłocznego potwierdzenia pisemnego.
Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w
punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
VIII. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Pani Anna Goryszewska , tel. (023) 673-57-00 wew. 114
e-mail: wordc.sekretariat@vp.pl
IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.
X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XI. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod
rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana wraz z załącznikami przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu
oferty należy zamieścić następującą informację: „PRZETARG – „bezgotówkowy zakup
paliwa w systemie kart flotowych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Ciechanowie i Oddziału w Mławie ”. W przypadku braku tej informacji
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.
omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XII. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, w terminie do dnia
17.11.2016 r godz. 10:00
Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2016 r o godz. 11:00
XIII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z odpowiednim formularzem cenowym stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji pomniejszoną o wyliczony zgodnie z tym
formularzem stały rabat wyrażony w PLN
Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1
grosza)
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich.

XIV. Kryteria oceny oferty
Lp. Wyszczególnienie kryteriów
I
II
III

Cena
Odległość
dystrybutorów
dostawcy
od
ul.
Mleczarskiej 27 Ciechanów i ul. Kopernika 38 Mława
Co najmniej 2 stacje na terenie miasta Ciechanów i
Mława
Ostateczna maksymalna suma końcowa uzyskanych
punktów

Maksymalna ilość
punktów
60
20
20
100

Oceniając ofertę i kierując się:
- I kryterium (cena wykonania zamówienia) ustala się, że najniższa z oferowanych cen
netto uzyska maksymalną ilość punktów przedstawioną w tabeli kryteriów.
liczba punktów
cena netto oferty minimalnej
za cenę
=
x 60
netto oferty
cena netto oferty ocenianej
- II kryterium (odległość dystrybutora dostawcy od ul. Mleczarskiej 27 w Ciechanowie i
od ulicy Kopernika w Mławie ustala się, że najkrótsza, deklarowana odległość uzyska
maksymalną ilość punktów.
od 0 do 4 km (włącznie)- 15 pkt.
po wyżej 4 km do 6 km (włącznie)– 5 pkt.
powyżej 4 km - 0 pkt.
- III kryterium ilość stacji na terenie miast Ciechanów, Mława
2 stacje 15 pkt
1 stacja 5 pkt
Ocena oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami oraz ich
wagami. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta,
wynosi 100 pkt.
XV. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie
określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w
przypadku złożenia protestu przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno –
odwoławczego.
XVI. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.
XVII. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załączniki do specyfikacji:
1. Oświadczenie
2. Wykaz dokumentów wymaganych od oferentów.
3. Druk „Oferta”
4. Propozycja wzoru umowy.
5. Formularz cenowy

Dyrektor WORD
mgr inż. Anna Katarzyna Gwoździk

Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zamówienie publiczne określonych w art. 25 ust 1
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy ………………………….
Adres Wykonawcy ………………………….
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych na potrzeby Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie i Oddziału w Mławie”
oświadczam, że:






posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadam wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia*,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
25 ust. 1 ustawy PZP.

* - niepotrzebne skreślić

Dnia …………………….

………………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Załącznik Nr 2 SIWZ

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Koncesja na sprzedaż paliw /lub kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem/ jeżeli wykonawca ma obowiązek posiadania koncesji lub
oświadczenie o braku takiego obowiązku.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
lub zaświadczenie, którego data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż
6 miesięcy przed wyznaczonym terminem.
3. Zaświadczenie z ZUS-u o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,
lub zaświadczenie, którego data wystawienia będzie nie wcześniejsza niż
6 miesięcy przed wyznaczonym terminem.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę(y) podpisującą(e) ofertę, uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia także wymagają podpisu osób, o
których mowa wyżej.

Załącznik Nr 3
............................. , dnia .......................
Nazwa i adres
Firmy (oferenta)
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych na potrzeby
WORD w Ciechanowie i Mławie w okresie od r. do 15.12.2016 do 14.12.1019r.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia tj. Sprzedaży paliwa za cenę wg formularza cenowego
zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Netto ……………….zł (słownie:……………………………………………)zł
VAT ……………….zł (słownie:……………………………………………)zł
Brutto………………zł (słownie:……………………………………………)zł
Odległość naszych dystrybutorów od siedziby Zamawiającego wynosi......... km. w
Ciechanowie i ……km w Mławie.
Posiadamy w obrębie miasta Ciechanów ……. stacje paliw i Mława …… stacje paliw.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na
określonych wyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
5. Proponujemy następujące warunki dostawy ......................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Zał.
1. wypełniony formularz cenowy
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
6. ..............................................
5. ..............................................

............................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR.............
dot. sprzedaży paliwa do pojazdów WORD w Ciechanowie od 15.12.2016r. do 14.12.2019r.
zawarta w Ciechanowie w dniu ................... roku
pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27
reprezentowanym przez:
.................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
. ................................................................................................................................. .............
reprezentowanym przez:
…………………………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart
flotowych - benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego – dla pojazdów WORD
Ciechanów i Oddziału w Mławie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
złożoną ofertą na stacjach paliw Wykonawcy.
2. Zasady dokonywania transakcji bezgotówkowych określone będą przez Wykonawcę w
momencie podpisania umowy i będą stanowić integralną część niniejszej umowy, o ile nie są
sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
3. Określa się planowaną ilość zapotrzebowania dla Zamawiającego
w okresie
obowiązywania umowy na :
a) 40.000 litrów paliwa silnikowego tj. benzyny bezołowiowej Pb 95
b) 30.000 litrów oleju napędowego.
4. W przypadku gdy Wykonawca przy sporządzaniu oferty przewidział udzielenie rabatu
procentowego, taki sam rabat będzie stosowany do cen detalicznych do każdego litra
zakupionego paliwa.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów i
kierowców upoważnionych do odbioru paliwa w jego imieniu.
§2
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w
wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).
PB95
Netto …………………..( słownie:…………………………………………………………….)
VAT …………………..( słownie:……………………………………………………………..)
Brutto …………………( słownie……………………………………………………………...)

ON
Netto …………………..( słownie:…………………………………………………………….)
VAT …………………..( słownie:……………………………………………………………..)
Brutto …………………( słownie……………………………………………………………...)
Ogólna kwota – benzyna bezołowiowa PB95 i olej napędowy
Netto …………………..( słownie:…………………………………………………………….)
VAT …………………..( słownie:……………………………………………………………..)
Brutto …………………( słownie……………………………………………………………...)
3. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu
zamówienia.
§3
1. Faktura VAT będzie wystawiana za pełen okres rozliczeniowy i obejmuje należność z
tytułu dokonanej sprzedaży w tym okresie. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla
transakcji bezgotówkowych : od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia do ostatniego dnia
miesiąca. Faktura powinna być wystawiona w ciągu 7 dni po okresie rozliczeniowym, z datą
sprzedaży na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
2. W przypadku kart paliwowych potwierdzeniem dokonania transakcji będzie wydruk z
terminala lub pokwitowanie (dowód zastępczy), który otrzymuje dokonujący transakcji
bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych po dokonaniu tejże transakcji
( przy czym nie jest wskazane imię i nazwisko pobierającego paliwo, a numer karty i numer
rejestracyjny pojazdu – także w przypadku karty imiennej – do którego przeznaczone było
paliwo, dotyczy także numeru urządzenia niejeżdżącego, a do którego także byłoby
przeznaczone paliwo, natomiast akceptacją dokonania transakcji jest wskazanie „KOD PIN
POPRAWNY” nie podpis odbierającego, czy też wskazanie imienia i nazwiska), natomiast do
faktury dołączony jest załącznik, który szczegółowo obrazuje dokonane w danym okresie
rozliczeniowym transakcje (jest to potwierdzenie danych zawartych w dowodzie wydania).
3. Faktury płatne będą przez Zamawiającego od daty wystawienia faktury w terminie 21 dni,
przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, a za
datę zapłaty uznanie konta Wykonawcy.
§4
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, liczone od dnia, w którym
zapłata miała być dokonana.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i
posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………
2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT posiada nr NIP 566-16-38-481 i jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do ich otrzymywania.
§6
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 14 grudnia 2019 roku.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§8
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
...................................................
ZAMAWIAJĄCY

................................................
WYKONAWCA

Załącznik Nr 5 SIWZ

Formularz cenowy
1. Średnia dzienna cena paliw na stacji Wykonawcy w Ciechanowie ul.
……………………… okresie od r. do 29.10.2016r. do 04.11.2016r.
Lp

Data

1.

29.10.2016

2.

30.10.2016

3.

31.10.2016

4.

01.11.2016

5.

02.11.2016

6.

03.11..2016

7.

04.11.2016

Średnia
cena

Dzienna cena ON

Dzienna
cena
bezołowiowa

PB

95

dzienna

2. Cena ofertowa:
Lp

Rodzaj
paliwa

1
1

2
Olej
napędowy
Etylina 95

2

Średnia cena Ilość
za 1l brutto
paliwa
z tabeli (pkt 1 (l)
formularza)
3
4
30 000 l

Łączna
wartość
(kol.3 x
kol.4) zł
5

Stały
rabat
wyrażony w
procentach
(%)
6

Łączna wartość Wartość netto po
po uwzględnieniu uwzględnieniu
rabatu (kol.5 x rabatu
kol.6) zł
7
8

40 000 l

bezołowiowa

SUMA

3. Oświadczamy, że stacja paliw usytuowana jest ok. ….. km od ulicy
Mleczarskiej 27 w Ciechanowie. i ok …… od ulicy Kopernika w Mławie

…………………. dnia ……………

………………………………
Podpisy upoważnionych przedst. Wykonawcy

