
iJarclo, <1n. 9.10"2012 l.

oGŁoSZE}.lIE o ZA.MOWIENIU P]UB]LIICZN\aMI
prowadzolnym w trybie przetangu nieograniczonego' tł' ramach za,ilaniLa pn.:

,,Dostnwa oleju opało,Weg'6''

1. Zamawiający

Zespoł Szkolno-,Frzedszkolny irn. Korrrisji Edukacji Narodowe.j w Bar:dzie zFlIiąw Przyłęku
57-256 Bardo, ul. Polna 1

Strona WWW: spbardo.edupage.org
e-mail : spbardo (D,interia.pł

godziny urzędou'ania: 7.30- 1 5'3{)

2. R0DZAJ ZAMÓWIEN'IA: dostawa

3. Określenrie sposobu uzy,skania specyfikacji istotnvch wa"runków z:lmó'wienia:

- ze strony internetowej : spbardo. edupage. org
lub na podstawie złoŻonego pisernneg,r wniosku ( pisemnie, faksęm lub mailem)'

4. PRZEDM|0T zAMóWlENlA:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolneg,c inr. Komisji
Edukacji Narodowej w Bardzie zFilrtą w Frzyłękłl

4.L. Oznaczenie wg CPV:

0913510CI-5 olej opało'"lrly

4.2. Loil<alizacja

Bardo, ul. Polna 1, Gmina Bardo. powiat ząbkowicki

4.3. Charakterystyka iilamówienia:

Przed mic'tem zamówien i a jest:

Szczegółowy opis przedn'liotu zannówlenia został uawarty w załącznilku nr 1 do

slwz

4.4. określenie sposo|bu uzyskania specyfikacjl istotrlych warunkórv zamówienia:

- ze strony intęrnętowej: .11;1ry-lg'i1l;l|g::4-::*iiii , BIP Urzęd'u Miasta i Gminy Barclo

:.-ts:r.!:tid"*.*i,
lub na podstawie zŁożonego pisemnegc' wrriosku ( pisetnnie, faksęlłr lrłb rnailem).

4.5. Za nrawi ający n ie dopuszcza możl iwości skła cl a nia ofert częścirrwyr:h.



4.6.

4.7.

Za nrawiający n ie dopuszcza możl iwości składania o''fert vlaria ntowych.

Zarnawiający nie zamierza zawierać umowy ramovrlej.

4.8. Zannawiający nie przewiduje wyboru na'fkorzystrliejszej c,fertv z

zastosowaniem aukcji elerktron icznej.

4.9. Zarnawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawv Prawo zamówielń ptlbllcznych.

4.10. Termin wykonaniłr zamówienia: sezon grzev/czy 2a,L2-ŻClL3

5. WARUNK| UDZIAŁU W P0STEPoWANIU oRAz oPl:i sP,os oBl"J DoKoNY\^/AN!A
ocENY sPEŁNtANlA TYcl"{ WARUNKóW

5.1. o udzielenie zamćiwienia mogą ubiegać się wyllonixwc]/.' ktorzzy sp'ełniają
warunki określone w aft. 22:ust"l-Prawa Zamowieit Publicznych' Z'ałnas'viający uzna,
Że powyŻsze warunki zostaŁy spełnione, jeżeli \Mykona',',lca.:

1) Posiada ,wtedzę i doświadczęnje'
Poządane, doświadczenię to zreializawanie w okresie ost.atrLich trzec\t\at ptzed'
upływem terminu składarria ofert, a jeŻeli okres prcłvadzen la dz'iałalności jest krótszy-
w tym okresie, wykonywanie dostaLw zaten okres,

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej ;zapewn'rającej wykonanie
zamówienia tj. Pc'siada środki lulr zdolność kredytową na tr'.wotę nie niŻsząl'liz jall 100.000 zł
oraz opłaconą ponisę , ( a w prz;liladku jej braku inny dokulrłent pr:ltwi,--rdzujący , Że
Wykonawca jest ubezpieczony orl odpowiedzialności cyrł,i1nej) w zakre,sie prowadzonej
dziaŁalności związanej zptzedmiatem zamówienia na sunrę nie rnniejszą jak: 100.000 zł

3) vrrykaŻe brak plodstaw do wykJluczęnta z postępowania o udzielt:nie zamówienia w
okolicznościach, o których mov/it w art. 24 ustalny Pzp'

5.2. o'O€llźt spełnienia warunkórv wymaganych od v,ryk.onawców zostanie
dokonaner na podstawie przedŁoŻon'ych dokumentÓ''ł' i oślviadczeń, w-edług forrnuły:

'' 
SPEŁNIIA-NIE SPEł.},TIA''.

6. WYKAZ;OŚWIADCZF]Ń LUB DOKUMENTO\il , ]KTÓRE MUIiZĄ
D oSTAl]lC ZYC WYKONAWCV BIORĄCY U DZI'AŁ, w P OSTĘPOWA|{IU

6,1, DrokumenĘ pofrł,ierdzającespełnieniewarurtlcó,ivudziału.w
postępowaniu:

1) wymagane oświadczr:nie zgodnie zę wzoręm rlierlY przetarg;owej zaŁączntk nr 2
do SI\tr/Z;

2) wkaz' wykonanych 
' 

a w plzypadku świadczeń okreso,łyctł lub cliągł1,ch również
wykorrywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich tr'zech lat przed dniem



wszczęclapostępowania o udzielenie zamó.wienia, a je:zeli c,kres prow;adzenia

działeLlności jest krótszy- w tynL okresie, odpow'iadaiącvch s''łoiłrr rodzlajem i
wartością dostawom .łub usługom stanowiącynr przednliot zamó'wienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu' dat wyllon1^warria j odbiorcóvu'oraLz załączenta

dokumentów potwierrlzających , że te dostawy lub usłulgi z'ostały '''łykonane

należycie wg wzonr ( zaLączntk nr 4 SIWZ)"

Za oktes niezbędny i|o wyllazania spełnian'ia warunku wiedzy i d,rświadczenta '
zamall, iaj ący uw aŻa r c, allzacj ę zadan o charakter: ze i zt c, Żono si c i po r ó wrrywal nej

z zakręsem niniejszego zamówienia ( wykonarLie dosta.w ).

3) infomlacja z banku, w którym vrykonawca posiada rachunek, potrł,ierdzająca

wysokośt! posiadanych środków finansowych lub zrlolność: kred'ytor.vą wykonawcy na

kwotę nie niŻsząniz 100.000 zł, u"1stawioną nie wr:ześniej niŻna 3 miesiące przed

upływern terminu składallia ofert ;

4) opłacorra polisa , a w przypa,lku jej braku irury ,cc,kutnerLt pot'wi erd',zają<:y , że

wykonarł'ca jest ubezpiec'zony od c,dpowiedzialności c'ywilnej r,v zakresie

prowadzon e1 działaIno ś ci zw iązanej z pr ze dmi o terrr z anr ó,rvi eni a' na sULmę

ubezpieczenia nie mniejszą jak: 10'0.000 zł.

Jeżeli Wyktlnawca wskazuj qc ,spełn'iełtie y,arunków' o któłych ,nową 1l' art. 2.2 ust. l ustauy ' polega na

zasobach innych podmiotóu, nil zasad:'ach określonych w art' 7'6 tłs,r. 2lj ustnl'y, a 
'łlc,dmic,Ę 

te będq

braĘ udział w realizacji częśc.i zamówienia , nalezy- przedstml,ić w odr,iesieniu do rych p,Cdmiotów

dokumenty,,vymienione w pkt. 6.2.

Jezeli Wykłlncnłcavykazujqc :łpełnienie v,arunku' o któryrm rrr,r4,ąy, płtt. 5.} '4 SIW)| polega na

zdolnościat:h finansowych inn);ch poai'lłliottiw na zasadach ok,reślonycł, w art. 26 tłst.2b lł.stawy, należy

przedłożyc tnformację , o klór,:.l mowtł pkt' 6.1'3. SIWZ d.otyc::qcq t)'c'h' Podrł,'otólt'.

6.2. D,okumenĘ , które na|eiry przedłożyć w łielu wylłazaLnia braku podstaw do

wykluczenia z postępou'ania o udlzielenie zamórł'ieni& ł'l' oko,licznościa'ch, o

których Wrowa w art. 24 ust.l ustawy:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( w' i'ępl. ohriad|.czeń- zc.łł. n,r 2 da, SIWZ)

2. a) aktualny odpis z właścilvego rejestru , jeŻelł odrębne plrzepisy ''łymagają wpisu do

rejestru , \ł' celu wykazania brakrr podstaw do w1'klur:zenia \,V oparcirł o art. 24 ust.1

pkt.Z ustavvy Pzp wy'stawiłrny nie wcześniej niz 6 mi':się,;5,' 1>rzed upłwvem terminu

składania ofęrt

b) oświadczenie o nie poclleganirr w1rkluczeniu Z pos1.ępowatlia r: udzie].enie,

zamówienia w okolicznośr:iach o ktÓrych mowa W a.rt. 2z| usitawy Pzp (wzór znajduje

sięw załąc:zniku nr 2 do S{WZ)

3. Aktualne zaśu,iadczenie właściwego nar:zelnika Urzędu Ska::bo'wego , ze Wykonawca nię

zalega Z opŁacanxęm podatków' opłat lub zaświadczenie , żtł uz:ysk.ał ptzewidztane pra\vem

zwolnienie , odroczenie lub rozłclżenie na ruty zaległych płlłtności xub wstrzyirnanie w całości



wykonania decyzji właściwego o-rganu podatkowego - w1lstawion.,": nie wcześniej niż 3
mi esiące przed upływem terminu składania ofert:

4. Aktualne zaświadczenie właśł:iwego odldziału Zal<Ładu lJbelzpił:,ęzęń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego' że wykonawca nie zalegi:' z opłacantem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświad,częni'e 

' 
.-ze uzys'llał przewld|zlare prawem

zwolnienie , odroczenięIub rozł<sŻenie na raty zaIegłych płaLtności tub'wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego ctlganu - v,rystawione nie v,-r:ześniej niz 3 łrłiesiące przed
upływem terminu składania ofert.;

5.Aaktualna informacj a zKrajourego Rejestru Karnego albir ró'wnoważnego zaśtntadczenia
właściwego organu sądowego lub administracyjnego krajrr pocJhoclzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust'I pkt 4''8 ustawy' wystawiona nie wcześrriej niz 6 rniesięcy przed
upływem terminu składania ofer-t;

6.Aktua1na infornracja z Krajowi:go Rejestru Karnego w zilkresię okreś1onynt w zLrt. 24 ust.I
pkt 9 ustawy wystawioną nie wc;łeśniei niz 6 miesięcy przed upł;y'lł,em terminu składania
ofeń.

Jezeli w przypadku Y{ykonawcy majqce,go siedzibę na tetytorium Rze,:zypospcll,itej P'otiskie'i , clsoby, o ktotych
tnowaw ąrt. 24 ust} pkt 5-8 ustuwy_ łna1ią mi'ejsce z,amieszkania poza telytot'iulłt Rze,::zypospclitej Polskiej,
uykonawca składal'v odniesienilł do ni::h zaświadczeniewłaściweqo crganu sqiłowe,,go albo admi,ąistracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczqce niekaralności b,ch osób w zakres'ie ot\eślc,n)lł,łt w ar|. 2'4 łtst. } pkt 5-B ustawy,
uystaulione nie wcześniej niz 6 miesięc\; przed upĘluem terminu skłącJqnia wni'cskóyv o dopuszczenie do udziałtł
'r| postępowaniu o udzielenie zamóy;ier;ia ąlbo składąnia ofert, z Ą,m 'zrł w pre;7;tłdku ' gdy w miejs'cu
zamieszkaniaĘch o,sób ni'evrydaje się łakich ząświadczeń- zastępuje stę je dokl,unentem zttwierajucym
ośy,iadczenie złożone przed notariuszeln, właściwyfi1 organeffi saci:ou,ytn, aalministrac1,jn),n ctlbo lrganern
samorzqdu zawodowego lub gospodarc'rego miejsca zamieszkania Ędł osób.

Jeżeli Wykonawc,a ma siedzibę lub miejsce zamie,szkania p'oza ler1lt6yj1ayy1 Rzeczypospolitej
Polskiej , ZamiąSl'dokumentów , o któr;vch mowa w ph 6.'?.,sW-Z.
- ppkt 2-4 i ppkt 6- składą dokulnent lub dokumenty wy,rt(tvł|ione:u kraju' , łt' któryn ma
s i e dzib ę l ub mi ei s c e z am i e s zkani,l, p o hu ier dz aj q c e o dp oul i el dni 0 " ż'? :

- nie otwarło jego likwidacji an,i łlie ogłosz,ono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podali;ów' opłat, składek na ubezpieczen.ie społecz,ne i zdrov,otne
albo że uzyskał przewidziane prlwem zwolnienie, odroczenlie lub r'ozłożenie na ralĘ zaległyc'h
płatności lub wsn"zymanie w cal'łlści w1lkonania decyzji włtłściuveg') organu,
- nie orzeczono yvobec niego załcł'łzu ubiegania się o zamóu;i'enie,'
- pkt5-slcłada zaś;wiadczenie włas1ciwego uy'ganu sqdo*-ego lub a'al'ministracy1'negtl miejsca
zamieszkania albo zamieszkanicł osoby, kttirej dokumenĘl cilltyc'zt1, w zatŁresie olcr,zślonym'w
art. 24 ust.1 pkt.ł-8 ustawy.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w* kraju , w któr'y'łłt wykon.awcct ma siedzibę lub
miejsce zamieszkunia, niewydaje się clokumentów, o lctól"y,chłno1.,uar| ust. l, zastępuje się
dokumentem zaw,ierajqcym oświtłdczenie złożone przed noruriuszelm , właściwym organem
sqdowym , administracyjny,m albo organeŁ.n Samorzqdu zctu,odow'ego lub gospodarczego
odpowiednio rniejsca zamieszkąn'ia osob1ł lub lłraju, w któr v,m wyhonałuca łna siedzibę lub
miej sce zamieszl<ania.

W przypadku wqtpliwości, co do treści dokumentu złożone51o pt'z|?:Z'wykonawcę majqcego
siedzibę lub miejsce zamieszkanli,łPoZa terytorium Rzeczypt'lspolitei Pol|'skiej, Zanlawia-iqcy
może nłrócić się do właściwych organów adpowiednia' mie)jScc| z'annie"yzkania osoby lub lcraju,



w któłym wykoncłwca ma siedzib.ę lub tniejsce zamieszkani,!.l z y)rń(|Skieh,I o udzieltlnie
ni e zb ę dny c h infor macj i do Ę c z q c ył ch pr z e dł o z one go do kulne ntu'

6.3. In,rre wymagania, niezbędne dokumenĘ vl'toliu oceny i hadtania ofert
1) Pełnomocnictwo do reprezento'''lrania uczestników,, l<onsorr:jum '',nr pos|ępowaniu albo

reprezentowania w postęplowaniu i zawarciu umorqy'w spr;lwie zarnówienia
publicznego zgodnie z art.23 ust. 2. Pzp- kaŻdy z uclzesl.ników konsor'cjum winien
załączyć do oferty dokunrenty wskazane w tozdz' ó pkt. x -r1i.

2) Umowy lrłb projekty umów podwykonawczych. V/)lkorravlica doŁącz1, do ofeńy celem
akceptacji tchprzez Zamavłiąącego zgodnie z art. ó47 -kclrleksu cywilneg<> (Dz:,.U. z
dnia 14 lutego 2003 r. Nr 49, poz. 408)

3) Pełnomocnictwo do dziatrania rł' imieniu Wykonawc:y w przypadku, grJ|y nie jest to
osoba uprlważniona do reprezentowania wykonawc'y Z lnl|")y pra.wa;

4) Parafowany projekt umo\J,T/ (załącznlknr 5 do Snviz)

7. Informacia na temat wadium
Zamawii1ący odstępuj e od żądartia wniesienia wadium na p,odstaride arl'. 45, ytst.2"

8. Kryteria oceny ofert i iclh zna,czenie:

Cena oferty-100 %

9. Informar:je administrac;yjne:

1. oferty na|eĘ składać do dnia 17.10.2012 n. clo godz, 14"00 w s-iedzjibie

Zamnwiającego 
' 
tj' lZespół Szkolno-Przedszllriolny irur. Komisji Edukacji

Narodowej w Bardzte z Filią'w Przyłęku, Bał'do 5i|-'?"56, ul. Folna I

2. ofer{y zostaną otwarte w siedzibie Zamuiwla1ącep1o l;j" Zes;pół Szko]lno-

Przedszkolny im. Kclmisji Edukacji Narodovl'ej vl']Blarrdzie z Filią w Przyłęku,
Bardo 57-256, ul. Po'nna 1w dłriu 17.I0.2012r. o lqclt!:z. 14.30.

3. Tęrmin rwiązaria ofbł:tą: 30 dni od ostatecznegrr telminu składania ol'ert.

4. osobami upowaŻniorrymi do kontaktowania się z Wykona',ł,ca1TIx Zę wzgłędów
procecluralnych jest: s,ekreteLrz Agnieszka Rutkclrłska -ilach , a ze wzg'Iędu na opis
przedmiotu zamówięrria dyrektor: Wioletta Picl3 rla

Faks- i'4 8171732Te1.- 74 8J7I:\71
e-m ail : tslĘłgfląlgiry l"ąry-{{g:.ąłl*:J

10. Data zamlieszczenia oglo,szenia o zamówieniu w Eliuletrrrrie Zrlnrółvień
Publicznych: 9.10.201Ż roku

Bardo. drria . .ilT.. Jg,..Pil l.?:-.r,oku


