Chorzów, dnia 27.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30.000 EURO
W TRYBIE KONKURSU OFERT NR 1/BIP/DTAG/2017
PN. „Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego lekkiego (napędowy
grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie.

Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę 32000 l oleju opałowego lekkiego- według polskich
norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2001:
a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;
b) gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 0,860 g/ml;860 kg/m3
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm²/s;
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);
e) temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C;
f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;
g) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
i) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);
j) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
k) barwa czerwona – ocena wizualna.
Powyższa ilość odnosi się do paliwa tankowanego w warunkach rzeczywistych tankowania do zbiorników
Zamawiającego i jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości
szacunkowo określonej ilości – wynikającej z potrzeb przy zachowaniu stałej wartości marży/upustu zgodnej ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą.
Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Planowana ilość dostaw – trzy, poza bud. nr 2 – lemury (2x1000 l)– gdzie zamawiający przewiduje możliwość
tankowania zbiorników raz w miesiącu (I,II,III,IV,X,XI,XII).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem i na koszt wykonawcy – cysternami wyposażonymi w
zalegalizowany układ pomiarowy tankowanego paliwa, oraz przetankowany do zbiorników Zamawiającego
przez pracownika Wykonawcy.
2. Dostawy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mogą być realizowane autocysternami o takich wymiarach, które
pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Ze względu na fakt, iż są to alejki
parkowe maksymalna pojemność cysterny nie może być większa niż 12.000 litrów.
3. Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia
pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe
dostawczym.
4. Do każdej dostawy Wykonawca załączy świadectwo jakości producenta oleju (zawierające nazwę oleju
stosowaną przez producenta) potwierdzające wymagane parametry oleju, dowód wydania wraz z nr SENT oraz
nr klucza.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić rafinerii, od której zakupuje dostarczany
olej, a której cennik przedstawił w ofercie.

6. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania dostaw na platformie PUESC zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
OCENA JAKOŚCI PALIWA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania,w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju
opałowego danej partii i prawo skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt
Wykonawcy. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony olej nie spełnia w/w wymogów,Wykonawca będzie
zobowiązany do odbioru na własny koszt paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, niezwłocznego, tj.
nie później niż w terminie do 24 godzin od odbioru paliwa niespełniającego wymagań, dostarczenia na własny
koszt paliwa spełniającego wymagania jakościowe, w ilości paliwa, które wymagań nie spełniało oraz pokrycia
w całości udokumentowanej szkody poniesionej przez Zamawiającego.
DOSTAWY
Zamawiający dysponuje zbiornikami o pojemności: 1.Brama Główna- 2x2200 l, 2. Lemury-2x1000 l, 3. Sitatungi –
3x1000l, 4. Afryka – 4x1000 l, 5. Szablorogie 3 x 1000 l. Tankowanie przez dostawcę odbędzie się w obecności
wyznaczonego przez osobę upoważnioną pracownika ŚOZ.
PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWY
Po dokonaniu dostawy, której potwierdzeniem będzie akceptacja przez Zamawiającego dowodu dostawy, przelewem na
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU OLEJU
Przy każdej dostawie Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczenia o przeznaczeniu oleju
opałowego na cele grzewcze. W przypadku składania oświadczeń przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,
Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
1.Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
Cena oferty będzie wynikała z wypełnionego i wyliczonego formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania.
Wykonawca nie może zmieniać ilości wskazanych w załączniku.
Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w
szczególności koszty dostarczenia oleju do Zamawiającego oraz przepompowania oleju z cysterny do zbiorników
Zamawiającego.
Wartości cenowe podane przez Wykonawcę muszą dotyczyć ilości wydawanego paliwa w temperaturze rzeczywistej.
Zamawiający wyznacza dzień, na który należy wyliczyć cenę ofertową na dzień 06.11 2017 r.
Wartość brutto przedmiotu zamówienia stanowiącego kryterium wyboru oferty należy obliczyć
w następujący sposób:
- hurtowa cena sprzedaży 1 l oleju opałowego netto stosowana przez producenta, u którego zaopatrywać się będzie
Wykonawca zamówienia przez cały okres realizacji dostaw- do czwartego miejsca po przecinku ( + ) marża
Wykonawcy wyrażona w % i podana kwotowo do czwartego miejsca po przecinku - doliczona do ceny 1 litra oleju

opałowego wg producenta– po przeliczeniu suma zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku zgodnie zzasadami
rachunkowości ( x )ilość oleju opałowego objętego zamówieniem ( + ) należny podatek VAT w dniu o otwarcia ofert.

Wykonawca może zaoferować w miejsce marży, upust cenowy od hurtowej ceny netto oleju opałowego.
W takim przypadku wartość brutto przedmiotu zamówienia należy obliczyć następująco:
- hurtowa cena sprzedaży 1 l oleju opałowego netto stosowana przez producenta, u którego zaopatrywać się będzie
Wykonawca zamówienia przez cały okresrealizacji dostaw – do czwartego miejsca po przecinku ( - ) upust
Wykonawcy wyrażony w % i podany kwotowo do czwartego miejsca po przecinku, odliczony od ceny 1l oleju
opałowego wg producenta– po przeliczeniu suma zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami
rachunkowości (x) ilość oleju opałowego objętego zamówieniem. (+) należny podatek VAT w dniu otwarcia ofert.
2. Oferta może zawierać tylko jedną wartość netto i brutto zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Do obliczenia wartości oferty należy przyjąć cenę netto oleju opałowego oferowanego typu
podaną na oficjalnej stronie internetowej producenta lub importera u którego zaopatrywać się będzie
Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy w temperaturze referencyjnej 150 C z dnia 06.11.2017.
4. W terminach realizacji dostaw - wartość brutto oleju opałowego dostarczanego do Zamawiającego określona
zostanie na fakturze w sposób następujący:
jednostkowa cena hurtowa netto 1 litra oleju opałowego (do czwartego miejsca po przecinku) sprzedaży oleju
opałowego producenta, u którego zaopatrywać się będzie Wykonawca w okresie obowiązywania zawartej umowy
przedstawionana jego oficjalnej stronie internetowej z dnia dostawy, powiększona/pomniejszona* o % (procentową)
wysokość marży/upustu*, wyliczoną kwotowo do czwartego miejsca po przecinku i doliczoną do/odliczoną od*
ceny netto 1 litra oleju producenta.
Uzyskana suma - cena netto - zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku będzie pomnożona przez ilość oleju opałowego
zatankowanego do zbiorników Zamawiającego w warunkach rzeczywistych wyrażonychw litrach na podstawie wskazań

urządzenia pomiarowego zainstalowanego na samochodzie cysternie Wykonawcy.
Do uzyskanej wartości netto oleju opałowego należy doliczyć należny w dniu wystawienia faktury podatek VAT
5. Zaoferowana w ofercie % wysokość marży doliczanej do ceny hurtowej oleju opałowego lub zaoferowany w
ofercie % upust od ceny hurtowej oleju nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE WYKONAWCY.
Kryterium oceny ofert – najniższa zaoferowana wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium
100 %
Ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Wartość najniższej (najkorzystniejszej oferty)
IP=
Wartość oferty badanej

x 100

W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej złożonych ofert takiej samej liczby punktów zamawiający wezwie
Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – w najkrótszym możliwym terminie od dnia przesłania informacji
drogą mailową na adres Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym informacji o wyborze oferty.
Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy.
Jeżeli uprawnieni przedstawiciele wykonawcy nie stawią się w siedzibie zamawiającego w tym terminie, zamawiający
wyznaczy kolejny termin na podpisanie umowy. Jeżeli w wyznaczonym dniu uprawnieni przedstawiciele wykonawcy
ponownie nie stawią się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy, zamawiający uzna, że wykonawca
uchyla się od podpisania umowy. W tej sytuacji zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert – bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Do formularza ofertowego winna być dołączona informacja zawierająca nazwę producenta oferowanego
oleju, nazwę handlową oferowanego oleju oraz cenę oleju opałowego producenta na dzień 06.11.2017 r,
w formie wydruku ze strony internetowej lub pisemnej informacji producenta o cenie oleju opałowy,
DOKUMENTY DODATKOWE, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1. Wykonawca załączy do formularza ofertowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/osobę
reprezentującą Wykonawcę kopię posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym
przedmiotowym zamówieniem. W przypadku, gdy dotychczasowa koncesja wygasa po terminie składania ofert,
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał nowej koncesji w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, jednak nie później niż w dniu podpisania umowy.
2.Wykonawca załączy do formularza ofertowego minimum dwie referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, Wykonawca wykonywał bądź wykonał dostawy oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł
brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zawartą informacją, że w/w
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykonawca załączy do formularza ofertowego kopię KRS/wpisu do rejestru działalności gospodarczej
potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Integralną częścią niniejszego zapytania jest:
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – wzór umowy
Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę wraz z dokumentami jak wyżej należy składać w sekretariacie Zamawiającego, Śląski Ogród Zoologiczny,
41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 (wjazd na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – bramą
gospodarczą od strony ulicy Złotej w Katowicach)
lub
przesłać drogą pocztową, kurierem do dnia 10.11.2017 do godz. 12.00 (w przypadku przesyłania oferty –
decydująca jest data wpływu do sekretariatu Zamawiającego),
w zamkniętej kopercie opisanej nazwą „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ŚOZ – 01.01.2018-31.12.2018 r”
opieczętowanej/opisanej nazwą i adresem oferenta.
2. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, drogą pocztową, listem poleconym.
4. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
5. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podania
przyczyn.
Zapytania należy kierować do dnia 02.11.2017 do : Iwona Socha, tel.666031128, e-mail: isocha@slaskiezoo.pl

