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oGŁoSZE]{IE o ZAMÓWIENIU P{JB]L]:CZNYN{
prowadzo]nym w trybie n),rzetargu nieograniczol1{)go' W. Ilamach ZałdaniLa pn.:

,,,Dostawa olej u opało,v/eg_;o''

1. Zamawiafiący

Zespoł Szkolno-f'rzedszkolny inrl. Konrisji Edukacji Narod,rwe.i w lfardzie z Jlilią w Przyłęku
57-256 Bardo, ul. Polna 1

Strona WWW: sprbardo.edupage.org
e-mail : spbardoli)interia.pl

godziny urzędov,ania: 7.30- 1 5.-?'t.)

2. RODZA.| ZAMÓWIEI\[A: dosta',va

3. Określen,rie sposobu uzvskania spł::cylfikacji isttltn,ych vra'nunków z:rlnó'wienia:

- ze strony internr:towej: Spbardc.edupage.,lrg, BIF Urzędu Miaster1 Glniny tsardo
g\ n.łitd{j#] lilb na podstawic złożanęg;ll pisemnego lłniosk.u ( pisenrnio, laksęm lub
mailem).

4. PRZEDMll)T zAMóWlEtrllA:

Dostawa oleju o1lałowego do kol'łowni Zespołu Szkolłrrr,_Przedszk'llnego inx. Komisji
Edukacji Narodorvej w Bardzie ;l Filią w -Przyłęku

4.L. O:rnaczenie wg Cl)V:

0913510l)-5 olej opało,,ily

4.2. Lotkalizacja

Bardo, ul. Polna L, Gmina Bardc'. powiat zr,pbkowicki

4.3. Chrarakterystyka,i!amówiellia:

Przedmic';em zamówien i a jest:

Szczegółtlwy opis przedrniotu zarnrówijenia zos1tał:tawartl/ w:lałączniku nr 1 do
stwz

4.4. określenie sposollu uzyskania specyfikacji i::totrlycll Warunk"óW zamówienia:

- ze strony internetowej: rŃadpeibpesE'olg , BIP Urzęd u Mias1a i Gmirly Earc1o

li:lu,i:łuiŁłl lull na podstawie ;łłozoneg,c pisemnego .'vnitlsku ( pisenmie, falksem lub
mailem).

4.5. Zanawiający nie dopuszcz;r mozliwości skła,lania c,lert częścirrwych.



4.6. Z;'-nawiający nie tlopus;lcz;:' rno;żliwłcści :'tlła,lania c,[,ert v,rarian1|owych.

4.7. Zalnawiającynie;:,amierza;:awieraćurnrolvyraffro'ńlej.

4.8. Zel'nawiający nie 1'lrzewidu'ie;l w\lboru na.i}iclr;lrystttir''js;zej c,fer:]/;l

z astosour i,l n i e m a u kcj i ell r': ktro n icz rr'i:j.

4.9. Zc'nawiający przr:widulje l;rlzie|enie zarnóvtrień ur:ztrpełnlają:ych o któny'ch

mowa w ;lrt. 67 ust. L pkJ-'7 ustaW\i Prawo zanr'rjwi'::ń pulrI ,::znl,lch.

4.Lo. Telrrnin wykonanil,l zanr<llłielrlia: 5 Iistopa łl2,.O1Żv '-.l1- gnr.ld;lielr ZCr_L3r.

5. WARUNlll UDZIAŁU W p'0sTEP'o\ł'l,ANIU iOFlAZ c}Pls sF'fi}s 0Bl"'ll DCI,i(C)NY'WAn|lA

ocENY slF'EŁNIANlA TYcl.ll WARl.'N KÓW

5.1. o rrdzielenie zamriwienia rr,rgą ubiegać s-|ę .lł1,};,3n ]-wc)/., ktrirz:.rr strlełniają

warunki określone w art. |22 ust.1-]]lawa 21arnćlrł'je ri Pulllicznyali. Zanrarł'jiaj ący uzna,
Że powryż:,lze warunki zo:l1'ały strlełrLi.one, jezełi \,|t/y]kc,na.,''lł:t''

i) Posiada,,'',iedzę i doświa.:Lczenie.
Pożądane doświadczepięl1[o Zteia,Ii','li,'|\Nanie w okresir: osl'atrril;h r'tzeę1lat plzed
upł1'wemL terminu składzLlila ofert, a. jezr:li oli:res prcrWac1zęr j,a dziaŁaLntlści.jest krótszy-
w tym otr:l'esie, wykonyr,rra.nie dosta',v zaten c,kle:s,

2) znajduje s;ię w s1'tuacji eI:onomicz'lilej i finarisorłrj ;lapeu'niirją,;:ej r'v'yk',onanie
zamówienia d. Pr:,siada Środki lul:l zdolnoiii: krtldytową na li]ń/otĘ, n e n)ższąr1iił- jal:' t00.000 zł
oraz opłaconą pc, isę , ( a w prz;''padku jej bł'ak:u irrn)' ,d,:,l<u'lnent ptrl'wi,l:tdztiący , Że
Wykonawca jest uhezpieczony,orj odpo'wit::clzialności c;lvirj[''..1', ,,v:łakre,się: prr:wadzone.!
działalnoścl zwityzanej zptzedm.iotem 'zarrLr5wieniLa na sunlt: ni€, rrrlliejszą jl;k.: 100.000 zł

3) wykaze brak 1lodstaw do wyk.li'rczenia:z' pos-tęplg,1izątli,a.,l udzi,eLr:n{e .zamcllłieniil w
okolicznościach, rl których mov'll w afl.. 24 rrs1.aw1, llzir.

5,2. Cl,;ena spełnieniaL r,yą1g1[{,,;,' \^Tma[]al1l,'ctt ,rd v,,vk ona'łcÓ',i z:,ostalnie

dokonan;L na podstawle pł'zedłoŻo-rlvch dokurnerL1ćll;r,' i ośll,V] ttd"rr' ' . nreldłulg 1brrnuły:

'' 
SPEŁ]\IA-NIE SPEł.\{IA''.

6. wYKAia], OŚwIADCZlt-]Ń LUE l]l|ol'Uiv{]tl|{"ilÓl'Ę/, KT(IR]E L{ i]sizĄ
DOSTAIi| CZYC wYK( )NAvrC'i1 BllolRl'c \l LLl ]lZI ĄiŁ, rW ł} o S ]lli PoWA'I\{n]

6.1. D,clkunrenty pot'tvierdzajął::e spełnignie u'ttnurLleó yrr ułl;rialuL rv
postępol,'' arriu:

1) \ĄT/magane oświadcilenie zgoclllie 
'.ę 

wzote]:]:) rl-brt1 prr z;etargortl ł::j zała.cznlk rt 2
do SI\;VZ;

2) uyka.z: wykonanych . a w plzypadku śrłriad'czeń rckrr:so;,ryc[r luL clągł,,,ch rÓwnjeż
wykc,trywanych dosti,''iv lub us,Łr.lg vl ol<resi'^ ost;rtnich tlllech lat pr:z:ed rlnierr:L



wszc'1l?cia poStępowt'rlia o udzjł;:lerLie zalłróu'i€tia, rL.je:ieli,ol<rel; prow'adzęnia
działiLIrrości jest krotszy- rv tynl okresie, oclpcllł iadając ych s''łoi:n rodllajem {

waltolicią dostawom lub usługorrr sl.anovviac:\in1 l)rz()d.n 1ot znmć.tvi<:nia, z
podan;Lem ich wartoŚt:i, przerlnlli,ctu., dat 'vlĄ;k,crn}_walila od|riorl;Óvu orcn załączeniil
dokunrentów potwierr.lzających . żę, te dclsta'wy lub rłlsłr.1.1i Zost&ły,ł,ykDnarte
nalez't'cie wg wzoru ti'zaŁącr'ni} rrr,ll SI'ń/Z).,

Za okses niezbędny t:irr wyllazaLtria spełniania 'ł'aturL]<n ',vie,,d:zy i r1,-lśvriacJo:zemia ,
zamalu'tający uwaŻa rr:,alizację p''ildal1o clrar'a.]|ltel:ze i z:lc,ź,..'onc:;ci ]yrrórłłrywalnej
z zakre:sem niniejszegr-r zamr5w-it:nia ( wykonariie drtstł'iv ).

3) infornlacja z banku, u' któryłn vr;tkonav,loa plosii;.da r:iLcll'tnęk^ plctlł,ierdLzająca

wysokośr! posiadanych ślrodków fill,ansor,ł1'ch lr.ibl zrlolnol:i(: kredy.t,cl.^.Ę- w-v]konavvcY na
kwotę nir: niŻszą niż 100.000 zł. v.'y's,ta'wictne1 ni';: vł:zeŚlrit:j ntŻ na 3 mieslące przed
upływenł i|erminu składaila ofert :

4) opłacorra polisa , a W ]i)rzypa,Jkłl 'ej braku iruly' ,c,:lkulltclil' pclt'ivie rd'z:ający ,:Że
wykonav'',;a jest ubezpie,:::1611y o,d clrjpc,wi'od.-zia.lncśt:i c'vwjlnej 'w z.z'krcsie

prowadzclnej działalnos<:,, z:wlązane.:'i z1xzedmjclłr:tn zanrćr,'l:enia. net SUimę

ubezpiec;zenia nie mniej:i:ilą jak' x0().0Ct0 zł"

Jeżeli Wyko,ntly,ca wskązujqc ,::pełnienie'ł,'''lrunków, at l1y6i1,7lę|,,' ftto\Ą,(.ł |Ą, Lłrł. ,2) tt's,.l ustau;y , p|o!egą ną
zasobąchinn\lcfuro6*'otównltzasaa|achr,,l.cre,ślon),c'hyt':lł't..|.'6u.st.)!|: ,usttlll]y-,a,rtcl9{1ą1'4't;ytebędq

brały udziat v, realizacji częś<:i zamów,ienii'ł , nale:iy prze,:l.sttłl^,ić w odł ,:esieniu do Ę:c:fu p'961rrior5,
dokum enty^',ry'm i e ni one w pkt. ó. 2.

Jezeli lł'ykonay,cąwykązujqc: rłpełnienie vI)il|,Lłnklt, o ,któyl.,,,tl mowaw p't,ł' 5.1.1 Stli,tlr)/- polega nla

zdolnościa,:h finałlsowych iny.t|;ch poalmiłlt,'j"w na z':lsa,dac,i', o.kl'eślo;l'v,:)' w art. 2ó' ust.2b u,stawy, naleĄ
przedłozyć t,nJ'ormację, o któ,r''ai mow,tlpA.t' ti.l.3. |iIWrZ dot.1,l:::t7cq,J,c.h, llodn,|otó.,v,

6.2. D,clkumenty , ktćlre naleĄ, przedłłoźryć vV ritllu W]i,l,.iuailria llraLkui podstaw dcl

wyklucz,r:nfra z postępo$'nnia o udlzielenjie zamórv ienia 'w okoliczIloŚcia,chl o

których ]|nowa w art. 24 ust.1 ustll.\lv}:

1. oświadcze ]:lie o braku pc,r-|staw rjo wllk]uc:zęnla |,' w icpl. ['ś1r1,iad',l:2iełi,l- zcrł. nr 2 dc,SIWZ)

2. a) aktualn1, odpis z właściL,,,"ego reje sl-t'u , jeże[i orJrębne trn"ilc1lis]'' wyma8,ają wpisu clo

rejestru . v\r celu wykazania braku po,rlstaw do w'5'lciur:zenia \\i opar:cir, o ar1. 24 ust.1

pkt.2 usta\';y Pzp wystawirlny nie \\ilZ'eŚniej niz ó nri;się;y 'p'rzed uF'ły-vvem tęrminu
składania Llfert

b) oś'wiadc:tenie o nie poclleganiu rł','kJur;zenLitr:.] posl.i?po\]Valia cl Lldzię]lenler

zamówieniir'w okolicznoślr:'iach c kt<1'rych mol^/a llł arl,.2zl ltslaw;,l Pz,1l (lg76y zna.iduje

się w załąc:łniku nr 2 do si|'WZ)

3. Aktualne zaśu,iadczenie właś,:::iwego n't,c;zelnika {Jr:zq:du likalbo 
'l/ego ' 

żc \VykonLar,vca nie
zalega z opłacanl;:m podatków, tlpłat lub z;Llświad'czeni,::: , ż',- uz's'k:..)ł prz:ev''id:liane pretvuem

zwolnienie , odrtlczenie lub rozłrlżenie na ,l";ltv zaleg,łyclr pł:Ltnośc;i ]ub vistł':I1'-ntanie wpałości
()/
ov,\
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u



wykonania decy';r]i właściwego (|-rganu poclatkowego -- \l/\/!tawic,n.: nie, wc;r:śiniej niż 3
miesiące przed" upływem termint.L składan|tr ofert;

4. Aktualne zaśtłliadczenie właśiuiwego odlrlziilłrr Zak):eł'rlu l-Ibe:rpit';:zeli Sprlłecznych lub Kasy
Flolniczego Ube:lpieczenia Społ,,:,;znego, ;Łr,:, w'),kclneiwca- nir: Za)ę|4:) z opłaciuri,em skła,cek na
ubezpteczenie z'-lrowotne i społr:'czne lub ;r:lnświadc;zenie 

' ;:e u:t'y'sllał r:r'zesl.rtd.2,'ial]L€ pl&W€ll1
zwolnienie , odrtlczenie lub roz]lrlżenie na l;aty zal.eg'łyclr pł;Ltnosc;i ]ub rł'stt':l;'y:rlanie w całości
v4ykonania decyl;rji właŚciwego ('Iganu - ./V'y'StiŁwiorLę ni'e l',czelinic ] ni:;Ł 3 rr iesi ącł: przed
upływern terminl.. składania oferl ;

5. Aktualna inf,ol''rracja z Krajouego Rejestłu l(arncgo albr:l rÓlłirc'LV&znepcl zaśwletdczenia
właściwego olga11u sądowego luLb adminilil'rac'yjnego lrrl{rr poch,ocj:ll:enia- oS,)bj/ w,zakresie
okreŚlonyrn w art. 24 ust.1 pkt 4 8 ustaw}', rvystawic,rLel niel wc:t,e śłr-iej nlLż t5 miesięcy przed
upływem terminl'. składania oferl;

6.Aktualna inforl:rracja z Krajovl,,:go RejesiLrrr }iarnego 
',''' 

;ll'.|kret;ię ,l kreś]orr.irL w eLrl. 24 ust. l
pkt 9 ustawy w1,l;ta.wioną nie wr::'l:eśn{e.i n;:ll ,5 rniesiq:c)'puł,:,c u1lł.1',',ę11'' tennlinu sllładanLia
ofert.

.]eżeliw przypadku ,ll'lykonawcy majqc',:'s1o sied'zibę: fta tery_tor'iu.m },|2ę1'21;p6sp'nliej Po|skie.i , tlsoby, o którycłt
n?owawart.24usł} pkt5-8ustavyma,iqmiejs:ce..,!:)l.nieszkQnitlpt.l..:-'tłlt:tytol'ir.tn;'Rze',':z'ypcl,:'ac,,|itejPotsiŁiej,
vykonawca składą w cldniesieniu do n,i'.:,h zaświaci.t:::enit: v,łaśc:iwe1,''<l u,garut sqa',.)weg':) at'oo odtrttnistrac7,jnego
miejsca zamieszkanit,t clotyczqce niekar,łlności /ył:'l:i clso,b w zakrel::'ie' o,Ireślon),nt w art. 2.,l łlsl. l pkt 5-B ustawy,

l+'postępowaniu o tłl|zielenie zamrjvliel','ia albo skłnr.ł|.tlnia o1'ei"t, z Ęv';cl .z':'w p.".:s,7';aclkt,t ' gtl:. lt, Wiej1;gy
zamieszkania ry,ch osób nie wydaje się 'lakich zahł,iildczeń- za,st'ę,t'lt:lie s,ę je d.ok'ttłłlęnl'em zLn|l:erając))]n
oświadczenie złożorl(/ przed notariuszer'u, v,ląściv,'v.nl or'qanem sac|:.,:.;'lt.ym, aa'rłł,ilti.,itra,,:1,f n),,lą clbo Orgattei?t
samorzqdu zawodolvego lub gospodal'c:::ego miejsc:, Za]nieszkln,icL tl,t:t, osó|ł'

Jezeli trYykonawc',.l ma siedzibę ltb miąilsce z'ar,nie,gzJ:art,i'tł trl'oza tt:l'j,loriuln }?ze<:zyplrl,społitei
Polskiej , zamiasl dokumentów , ,:l któr;vcĄ;. łinol1la W 

'rJkrr 
6.'ł.SIWZ.

- ppkt 2-1 i ppkt (i;- składa dokurn,ent Jub a'o'{runnent:V wvl\:tdłyl',iołlc.lu ,l,,7ąrt'1ł , v' którym ma
s i e dz i b ę l ub wi e f :, c e z ami e S zkani,:,l., p o hu i e l' tlz ai q c e tl tĘ) ołll i,ł dni o, ż :, ;

- nie otwarto jeg,,-l lihłidacji ani nie c,?łos:,:ona upląrg/1l6,i:ę,;.,

- nie zalega z uisz',czaniem podal,|.ów, o'Dłt'!,, sk|adek ntł l.lłe:'pie:zr:,',,.ie l:;:p,ołe:zne i 'zdra'v,otne
albo że uzy,skał 1n'zewidziane pr(|}uem]. zl,l,cl'lnienie, OÓl|rot:z:('l'tti.e lul:, tllzłc;l)ęp!',,l. y'11łrclt7, z:aległyc,h
płatności lub łvs''rrzymanie w ca:t't',ści wyl?orl,ania d|ec.yz1'i włt;ścil,łe'2:| or'garu,,
- nie orzeCzono:,t,obec niego Za/ń'.^|Zu ilbi€f,'t|fiia sięl o ztlł,,łól,,,i.enie','

- pkt5-składa zahvt'adczenie włtt,,iciwe8'0 0l'pianu :łątcta.,l.',:l;g'c lub uałłnin,istr{łĆ1'!';ąeźI.0 łnie.1i,rca

zamieszkania alt;ll zanieszkania osoby ktł',',,,ej ,:JolŁulłten.fv cltltyc'z:,:1, w; zl:łllcrel'ie oh,,zśloąlrn w
art. 24 ust.] pkł 1-łl ustawy.

Jezeli v, miejscu żiamieszkanią 6,1;ob! lu,.b y, kra.ju , v, kłtił)'n w),k'0/,,:Iwcct n"lu siedzibę l'ub
miejsce zamies'zJ|uznia, niewydą1't: się cloktłłtteł'łtó'w, o t!ł.l|ó,,Ych]?lo1.L,cłrl) ttst'' 1, zas,tępuie się
dokumentem zau''ieraiqcym ośwl','ł,dczłznie zl,l'ttżone prz:e'c{ nolarit,.łi:::(|rn , 'właś1,:,i:,vym arganem
Sqdowym , admiłl'istracyjnym all|,tl rłrgttl,tehr,| Sarnorz,:4dl,'. za,ladt'|Ą|e'\ł'o lłł,is gtls1lodarczego
odpowiednio lnie',is,:a Zamieszka|;ia osc,by llłb ,\:ra-itł, 11, 1!r'Ję1y''yl7n ]r);l1::)na\ilCa J,lu Siedzibę lub
m iej sce za m i es z kl tn iu.

W przypadku wctt'pliwości, co do, ,|reści cłoJ|l:'umł:ntu zł,o'zt'lłlt;1;1o 1)ł':"Ze::.' wyiil)niln,cę nlajqcego
siedzibę lub nliej:,ce zamieSzkan'i,:l pozcr ter'"v,toriuln )?zeł':Z:},{lo5połit,:.1i Płll.skic.1|, .Zannawiąjqcy
nloze zwrócić się do właściwycł,t tlrganów ,lidp,:.lwiealłlia,łłl.i,:',f sc:ct zaryinie:iz'lrłl:ia osoby lut|l,krajt,r,

()n (
ą\/
\l\



w któryrn w-ykonnwca ma siedzi,|lę' lub miej:lce załnitlszA:cłni:t z y:,y1i1;l,5;ftj41x1,1 a, ua'zie,lełzie
niezbędnych informacii doQczqł:|;Ch. 1)r'zed.'.'t|,1,Zonego dcłJ:,t tnne'ntu'

6.3. Inlre wymagania|' nieztlędnre dokunr'en1;), m'tolliu {l)ceny i lrardtania ofent
i) Pełnomor:ni'ctwo do repri lzento,l,,al::Lil;L uozestnikc\!V, ](onliur( um \V p ls[epovlaniu a1bo

reprezent()wania w- postę':)owaniu i ;łaviarciu ul1l,C)\V')/' w Str'I 1wtę zalrló.wienia
publiczne:g,c zgodnie z al'r..23 ust. lL, Pzp- ka:idv 

'ł 
i}ł;).Zes1'nitritlw l<onscr':jurn winien

załączyc cl'o oferty dokurl'renty' ws}liazaile w rclz''c1,:t' ći pkt. l_ł:i.

2) Umowy 1rłb projekty um(1'w-poclw'rJii.onztwcz'y'c1r, 'V\/'lkorLa'ił,t::a 
cLoŁąc'',-'v do ot-erty celem

akceptacji lch przez Zanawia1ą'cei],(i} Z€lodnt<: z alt. (j47 krr<. r.;ksrr cyr',ilrreg o (Dz.IJ " z
dnia l4 lutego 2003 r. Nt '49, poz. '::l.08)

3) Pełnomot:nictwo do działa'nia w in:L;Leniu Wyl,:clrra.v'lt)y \Ą prj. ypaidku, gr:Ly nie jesl to
osoba upl]'\Ą/azniona do rel]:rezetttotn,'ania V,T'.l(oni3'l^ic)y Z 11\Ol|:,.'i.{ p-lawa,

4) Parafowern;'- projekt Ufilo\łY ( zz*ąr:',:,;uik' nr 5 do ]::il'il"Z)

7. Informa,r:ja na tematwrlrlium
ZamawiĄący odstępuj e od Żądurtia wnieslt;rtia wadiurn -rLa. 1:,odslta.r',i:ię arr'. 4.jj. ust.2

Kryteria oceny ofert i ic,lh zna,czenie:

Cena ofel:'l.1,-I00 oń

Inforrna'r:'j e administra r: yj ne:

1. Ofert;il należy składllu,i do dnia:31'10"20l,2 r. clrr gtlłdlz 14,00l;l-s.iedziibie

Zam;n'wiającego 
' 
tj' lLespó,ł Sillilolno-Przrerdszllolrrs1, i}n. K.o,nriilljii trDdlulkar:ji

Narorllowej w Bardzire z Filią 'l'i' Prą'łę-kuL, JEBal'do 5i'_ 2156, rrl" j)ohora 1

2. Oferl.;r zostaną otwar'te 'w sit:,:]:ribie ,Lamayńaj:pe[|] ti Zeslpti,i Sirkol[no,-

Przetllszkolny im. Krrmisji EtlrurJkacji Nmrrrł:low'ej vr ]E aLrdzi,e z lFlil,,ią r'v Przyłęlru,
Bardtn 57-256, ul. Po][na 1 w łllniu 31.10.2012r'. o gcłtjrl. 14l"3{!,

3. Termin ZwLąZanla ofi:rtą: 30 dlrii o<]i ostater;:łrLe:tr:o ternr1tru s;kłaclłrria o1'erl.

4. osobami upowazniort'rmi do k.0ntal(owiłria. się z s'yk,:'nawca::.:i 
'.:ę 

rł'zgłęclów
procel::Luralnych jest: l,,ekreteLr'z;]\.gn.ieslłka RrL.rtk,clvrskaL _ [,ach , a:re rvzględu na opis
przeoil:niiotu zamówiell ia dyrekt,l;'r: ]iVioletlzr 

[} iilj ca

Faks- 1' "4 817 1732T el.- 7 4 Elt71i:1i71

e- rn a i l : ::ł1t11ł{g*-ŁŁry* #

10. Data zanlieszczenia ogł'tlszeni:l o zamówi,e-niłr'w, lliulr:llr''lriie Z:łrntll'vjień

Publicznr''ch: 22.l0.20]lŻ r. r,okuL

E**ł,ok,,
I

9.


