Nowy Sącz, 10.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”
(dalej: „Regulamin”)
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o. w 2022 r.”
Nr referencyjny postępowania: 1/ZP/2022
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 734-323-28-60; REGON: 120445841
Adres strony internetowej: www.dunajec-grodek.pl
e-mail:
biuro@dunajec-grodek.pl
tel.
(18) 441-62-28
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: od 700 do 1500
II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tj. sprzedaż wraz z transportem oleju napędowego
dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o.o., do zbiornika o pojemności 5 000 litrów, zlokalizowanego na terenie
gminy Gródek nad Dunajcem.
2. Planowane zużycie oleju napędowego wynosi 45 000 litrów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
gotowości do dostarczenia w czasie trwania Umowy oleju napędowego w ilości nie mniejszej niż 45 000
l. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu oleju napędowego w ilości wskazanej w zdaniu
poprzedzającym. Faktyczna ilość zakupionego przez Zamawiającego oleju napędowego będzie
uzależniona od bieżącego zapotrzebowania po jego stronie. W związku z ograniczeniem przez
Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
3. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normą PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju
napędowego oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia danej partii oleju napędowego w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 – Olej napędowy
IV. Oferty częściowe, oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane sukcesywnie, według bieżących potrzeb
Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania limitu
45 000 l oleju napędowego w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na ;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
5. Zgodnie z art. 18 pkt 13 Regulaminu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych
na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
VII.
1.
2.
3.
4.

Kryteria i sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.

VIII.
1.
2.
3.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2022 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gródku nad Dunajcem 28, w dniu 18.02.2022 r.
o godz. 10:15.

IX. Termin związania ofertą: 60 dni.
X. Informacja na temat sposobu uzyskania SWZ: strona internetowa Zamawiającego www.dunajecgrodek.pl zakładka Przetargi.
XI. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Pani Monika Sadłoń, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
ZATWIERDZAM:
(-) Rafał Iwański
Prezes Zarządu

