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oGŁoSZEł'iiIE o ]&'d -lwÓWnnNil] [,UB]L l CZN}'N4
prowadzo,łrym w trybie przetangtt łTieogranicu 0neg0,',ułr- t"arnach;,larrlaniLa pn.:

' oDostawa olej u, opał nr!ł,f,P.;o''

1. Zamawiający

Zespoł Szkolno-]!'rzedszko1ny inrl' Komisji }idrrkacji Naro,d,lwei rry 1Jardzie z l,lilią.w Przyłęku
5l-256 Bardo, ul. Polna 1

Strona WWW: s'ilbardo. edupage,. org
ę-mail : spbardo1l)interia'pl

godziny urzędoln'ania: 7.3 0- 1 5.3t.)

2. R.ODZAJ ZAMOWIEI\ltA: dostal;r,a

3. Określenlie sposotlu urv-skania s1lłr:ri:ylfik.nrcj.i isli,rtnycih u.ł'.trunków zamó'wienia:

- ze strony internetowej: spbardc.edupage.c,::g, BIF tJrz,,idu Mirmt.ei.i Gnriny.B;ydo
\i'}!w"barcta.d lt.rb na podstawir: złoŻa,ne:.g,:l piserLrnegcl l^,niosku ( plsenrnic, lakseln trLrb

mailem).

Ą. PRzEDMlloT zAMÓWlEFll,A:

Dostawa oleju oplałowego do kclt.łowni ź1espołu Szkoitlo-Plzedsz:.<,llneg,o itll' Komi.sji
Edukacji Nał'od,rlvej w Bardzię ;l Filią w Przyłęku

4.L. Clznaczenie wg CP'V:

091351CI0-!i olej opało',vy

4.2. Lc,lkalizacja

Bardo, ul. Polna. 1, Gmina Bardc. powieLt zrrhkovv:icki

4.3. Clłarakterystyka iilamów[erl'ia:

Przedmiotenn zamówieni a jest:

Szczegółowy opis przedrniotu zarrlł5wilenial zclsllał:tawan't,1 w łlałąrrlznlkul nr 1 do
stwz

4.4. Clkreślenie sposo,l)u uzyls[<an la specyl'ikar: ji istotrl"yl;ll warr.lnkólv zarnóv,lienia:

- ze strony internotowej: ipbffd*-qdĘ]agę"a$ ' -EI,IP Lrrr;ędl j\4ias1aL i Gnrinv 'Barclcl
rł,ll-rł'.}ardo.Jr1 lułr na podstawie ;lłozonego pisęmne'go v,niosku ( pisenrnie' laksern lub
mailem).

4.5. Ze,l'nawiający nie (.lroPUSZCZi] nrozlivlraśici slrła,lania cf ert częsclrrwy'cli'l.



lt"6. Z;;'mawiający nie dopus;:cz;ł nrożlitlur:,ś;ci :si,lła lan!a c'f ]3rt V,'arian1lo\^/ycł..l"

4.7. Za,rnawiającynie;amierza;:ll,wiera'ćl]rrl{]'/Vy raffr(:,ńlc]j.

4.E" Ze,lnawiający nie przewiclu.je'l 'wy[p;g na'j}ror;:ysttrIejs;zej clfer:rl';z

zasto sow a n ie nr a u kcj i el e,: l<t ro n icz rr':: j.

4.9. Zell'nawiający przewiduljr: I"tr:lzielerliel z;rr"Ćlulień u;łl'l1rełnlaji1::ych o któny,r:hr

mowa w atr't' 67 ust. 1 pl*lL 7 ustawl,i Prawr: zarrtriwl,i:ń pulr|l r::zn'pt:h.

4"10. Te:rnnin wykonani;,l zanto',,vienia: 1.l] l[t;ttlp,atj 20L,ill.' 3L gruł1z:jelń 20'L3r.

5. WARI.JNl(ił tJDzlAŁU W p,ł)sTEP()\łJ|,II[NlU [!$lAi| (}Pl!i sF'fl$;$BL! DC])rr(l3l\|Y!rA|As{lilr

ocF:NY s|PEŁNlAN lA TYcl]l t^/AFllt' l\l Kón/V

5.l. o udzielenie zamt!wienia- t:l,:l;gą u]rięl:ar:i sit;l 'w1'llln ]'vva'y,, kllt;:zl'i spełnia'ią
warunki okreŚlone w ań. '.,!'2 ust.1-]]'tawa ź1]ałl:rrll',ie i: Pulrlic;zny,r:ir. !1amawiiaj ąca,r L.zna^

Żeplowyż:,:ze warunki zo:N.ały spełnLionc' joz:eli \,'v'y]kona.,'lt:i,.,l

l) Posiada .l,,iedzę i doświa',:lczenię'
Poządane doświadczen|ęl]lo zte;^li;l,:,'y,,vanie w cl]<l,;:sit: osl.atrli,:h trz'ecl la.t pu:ed
upĄnvenł terminu składzLlria ofert, łl' .1eżeli ol;.res .l:ll'c,wac1;:r:r ja d'z-iał;elrLr_lści j'351l<rótszy-

w tyrn oJkresie, wykonyr,lla.nie dostaL','r za1:'t:rt ł)kre:s,

2) znajcLuje, się W sytuacji e}'.{Jnomicj.;ll,tlj i finarLsowej ;:ąer'vniirją';elj Vi:ik.ona]nie
zarnówjienia tj. Pr:lsiada środki lub z'dolnol;ć kr.:dy'tł:lł.ł, na k.wotr7 n: c niZ!;Zą rri:Ł jałl n0(].tl00 Zł
araz opŁacc,ną pc lisę , ( a w prz''r'1ladktr jej [:rał:u i:ł:tn.1 'dr::,l<i'l,łtenI" 6lł il'rłdr.'ldze 'iąrry, .' Że
'Wykonawca jest llbezpieczony ocl odpowir,:dzialn ości cł rl,i lnej'l ''v ;,:akre,si,* 1plr,_lwaczonej
działalrLości zwitpzanej z przedmitlte'm 'zarnrjwjerrlLa l:La sILn:tt: nie' lrrlir:.jsz1.jl:k': 10i[).t]Oi) zł

3) rł1'każe brak 1lodstaw do wykJuczelnia.;ł' Jos-tęp'61i,'lll'i,ił:r_l udzj'i;l|r:llie:zl'm'lcl',;vięnia w
okolicznościach' r: których movijl W afl.. 2,,ll ustar.vi,].'z]l,

5.2. O,::ęna spełnieniaL i,vanrnlró,,ł' \Ąy1n.ei6!t1.]'t'i',':h :ld v,z\'k i:'na,,V,)ó'ui z:clstatrLie

dokonarut na podstawie s:rzed,loż:o n,rch do-kunr:illtćrl,l' i ośi,,t. i,ujc:zt,lń, u',lodług fornrlrły:

'o 
S]P]EŁ]3IIA-NIE SPEŁl\II;\''.

6. wł'KAił,OŚWIADCZ'I:j\ LUB l[]l)0Bi:fl]\{]|,I\I']lfljll\i. lI(; I'OR-E 1\4[|Iti:ł'll

DOSTAłł|()7'vC \\ryK0NAv/C'i/ B]to]:i.ll'rC]/ LIN)Z[,t,Ł ''V ]|]l)l:il]t'tlPo\vA'r{trU

6. 1' i)'nliurnenty pot:t'riendz:tf ;ł,l:,rt: spe:ł|nienit: łrrttrurllrló lrr u,illi:ia luL 'lv

postępo'r''r ałriu:

1) wymtligixne oświadci:,lnie zgo,:[;nie :4e l'l'Z0{{)I]'l. {)-]erl.} rlrZ't'tap!,o\Ąąi zała.czlrik ru:2
do SItVZ;

Ż) wykaz: rłykonanych " lL w pri:y1l;ldku ś'vrdirclc::e-ń okr,::sio;'ryc[r lul' ,;:"irLgł,''ch rolvnięŻ
uykrrrrywanych dosti'.'rv lub us,h'r1; Vy'Cl]riręSitj rlsl"ińnir'h tt:tec]l lat pł:::ecJ dnierrr



WSZO']ęcia postępowa'n,ia o udzi'j;|1erLie zamr:,lł,ieria, tr- je:i;li ,clllrel;pl,l'vr,adzenia
dział;,Llności jest krótszy_ w t5zrn ,,rkresie, oclp;.i'viada]ąc'.ch li\Voi11 l:odz;qjenr i
wartrr:lcią dostawom ]ub usługclrll stan,cl',,iąlcj\,'n1 prz(]Cn tot zamlj.ivieni;t, z
poc1arriem ich wartośc:i, przer1n:ri.tltu, cllrt 'nrlyittlrt1_wałijriL odlri crr;5.lu' oraz:' załączenitl
dokuLllrentówpotwierr'lzającydl ' żę,tt: dclsti1r;'i'r; lub tts;,:l.1,1i z'csstal1t l'lYkgnarre
naieil'i,,cie wg wzoru t|' zał ąc:uli k rlr'4 t] i,ńl 2. ).

Za oktes niezbędny t:lo rłryllie'zaLttia spr:łnialtiiL 'ł'arulrń<.l rł'ie,'dzy i dclśl,ł-ia.dc;z_ę:nia,
z:amtav,,'tający uważart:;ir1izac.ję :ł;l|alio clrar'a.jlltcl:ze i z]c'i:onr3ści 116rólł,n'vwa1nej
z: zakr;:sęm niniejszeE;r_l zarnr5n ir:nia' ( \\'ył;6;1'ą',,1a <ltlst;rv )''

3) infornlacjazbanku. u'któlynn 1'i''r,,ft111;xtrłl'J;a p(lsii:da I;iLr;ł:une](, prtił,ier,Jlzająca
rłysokoś;c posiadanych środkóvu fil:nsoll'yc:]:L lł..r[l zllolnl:;(: Kre|C1,/.toj'VĘ. w",,'Jkonar,vcy nzr

klvcltę nl,:: niŻ'sząniż 100,L}00 zł, vl1,'s;tawiclrtat rlie tłł',:ześlńej :'iŻna_l; rnlies1lące przed
upłrrwenl tetminu składzuria ofert :

4) opłacrrlrapolisa ,aw[|:l'ZypalJhl'':j bralku irlłt',r l,:lkutrlt:rLl p<lt'lvit:>rłjz.,ają,::,-/ , 'Żę

wy},lc,nav''':eL jest ubezpie,:::;:on)r od orJpowi,;:d:t;ia.]r ośr:i ,:'v,;,,ilnęj \,i 2',Ź_hr-Sit)

prowadzr:lnej działalnośc zvliąztlnej z prz::<.Lrruiclt.i:nn zanrór,,'- ęnia' nł1 s,L;rne

ube.zpiec:ł,enia nie mniej:i:rą jak: ]:{)0.0Cr0 ilł"

dokumenąi',u),mienione w pkt, 6' 2.

.Ieże,|i Wy}:oncnł'cawykaztłjqc:ł1?ełnienie h)!rL!.nkL,., o któ,,),,,,lł l?'iO1ytl0|l pk,t. 5..l .4 i.jj|iL1:'po,|eźłałła

'orzecłoży<I t,nJbrnację , o któr:ł.| mowtl p,Ą't' ó. ] '3. liI|VZ dtl1yt:::qcq |yL'J,i. p6fly,;61(;'.1l'

6.2. flcłkumenty, któr'e naleĄ';lrzedlłioźłzc vrl ri:t)]lU 11'.1'[:nza.mia llraL{łuLplodstnrv dcl
wylrluaz,r:nia z postęporł'nnia 0 uLjlllietr,errlie z:am,lll'p ieniil 'w oł<tll.icglloślcńa'cho o
których ][nowa w ał"t. 24 ust.1 ustll.\}vJ''':

1. oŚwiadczę,lrie o braku poc.LsteLw {1o 1r,i.''rl<]uc:ilęLlia ( vł' irpl' c,,:ij,łt,i|.adci:eł|)]- :I(^|.ł. !.!'|, 2 do SIWZ)

2. a') aktualn1'' odpis z właści',,,'e8;o le,ięSll"u , jł:;Ż,:Li rlł:lł'ę'|1ę trlr;:c1lis\' 
.i11llnaiJajił .wpisu clo

rejestru 
' 

\l\i celu wykazanilt brakr.ł pll.lstaw j,3,'w1.l''lut:zenia ri' oparcit. o ar1. ll4 ust.1
pkt'2 ustar;v5l Pzp rłystawir'lny nie wr;:z:eśni,:j nlz Ći rł'ri,lsię,:.l 1l:zełlu]:,ły'uvem ternrinu
sl<ładania r:llert

b) oś'wiadc:łenie o nie poc[}oganiu'w'','|;luczęniu ;i: [l0S.ępo\i''a'llia cl tlcizir.l;nie,
zamó'rłlienilr'w okolicznośc,iach c ktćll'ych ll:totl\Iai lł'łl'lt. 2|.ll t.t:ll:awy Pzl1l ( rry7ii1 zna.1duje

się w załączrLiku nr 2 do s1l'WZ)

3. Aktuałne zaśrl,iadczęnie właś,liwego na(;zelnil<ll 1{ Ir:;u q:1uL !]klł:-llo l/ego 
' 2]() \\/'yk(0na\ł'ca nie

zalega z opłacanl::m podatków, c,płat 1rrŁl :z:i''lświ|a,lLcz:erLi,;: , ż,,: uz'.ysk:'zlł prz:e.,łlid:z'iarlę prćLv'/em
zwolnięnię, odr'oczenie lub rozłtl:Żenie na r;rty za1eg,łych tlł:Ltnos':'i ]ub rł,'str:z.!.rnanie w całości



V/ykonania dec1'';r'ji właściwego {_llganu pocl:'tkowe1so -_ lrri'1:,1ą1vj..łn.l -tlie 'łc;r:śiniej niz 3
nliesiące przed uLpł'yrvem termint.L skład zmili ofi:rt;

4. AkJtralne zaśrł;iadczenie właliir:iwego oc]Lrlziirłtr Z',ttl<,Iet'c u [-Ibe:łtrlii'';:zeli Sprl,Łeczrr,y;h lu'łr lKasy
Rolniczego Ube;łpieczenia Społ|::l]Zneg0,' ;ł'r,: w'ykclriziw:a n'ir: za)e11;:t z Cl1p::.vę;i11^rirm s.<ła:[ek na
tlbezpieczenie z,-'Lrowotne i społr:r:zne lub :łrLśvvieL,r1t:;ł,enitl ̂

 ;:e u:l;5,sll lł plr:łel.,l'ilJ'z:ianLel praviern
zwolnienię , odrl:lczenie lub rozłrl:zenię na raly zt|eg;ly:Il ;lł:rtnoś,,:,i ]ub.ił,st:r:ł.\,meułie w całości
vry'konania dec1';lji właściwego {:llgan'u -_ ,ł,1r sti:Lu'lorl3 nir;: 'u,czeli':lit 

'rxiź: '] ff ies;iące p'rzecl
upływe"nr tetrninl.'' składania oferl ;

5. AktualneL infcn'-:nacja z Krajovr'cgo Rejes;lru Kal'rLr:gct e.trb':l ról'vrt<-lł'aił:Leg{l zaśv,'jLrLdczęnia
vrłaści'wego orga]lin sądowego luLlr arlrninill1'-:ilcyjnegll -lllti,Lil.l po,ch,:',ci:,,leniia' os,,:,b,l rł'zakł'esie
określonyrut w art. 24 ust'1 pkt 4 8 ustau}., l;vysta'n'ioriel riel wi:;l:';ślr,ej niż ł5 l::liesir;;r:1l przed
upłY\Ą'ęm tęrrninr..' składania oferi ;

6.Aktueńna infoir:rracja z Krajovł,:go IŁejes;{r'u I''arnsgo 'r,ł' :li'jkre:,-.,ll 
'; 

kreŚ]on.ł:rL lv eLtt. Ż4 ust. I
pkt 9 u'stawy vlĄ/l:ita'wioną nie wc;z:eśniLe-i n..źl 5 rni,:,s.r;:c.r prltt:d u1lł.,r',',ę11 1er:nl-irtu s]kJadania
oibft.

san.orzc1du zuw,odol,t,,zgo lub gospodal'r::,ego mitjsc,':: zawie:;zkln'ict i.yr:}r. oSó,:l

Jeżeli [Ą7ykonawt',:ł ma siedzibę ltłb mie"i;;c:r: z'ar,nie:iz:l|:Ql.t,it'l }:loza tełtj,toł.il'łru ',Ęzet:zy'1:łclsp,:,,i'ite.j
f'o,|skiej , Zilmiasl dokumentóW , ':l któr'y,,c|,l łyłowa W ,,'lł'.:,r '( ''ł.sll'tr,.v.'.

- ppkt 2-4 i ppkt 5|- slrłada dokuł',,t,:''ni. lub a'cl,t|tur,ney),.ł| |Ą).'))l\:l'iyl',iołlt'l )ll ,|:],aLl'lr' ,'n' kłóą;rn łna
siedzib'ę: lull wie!':,c,e zamieszkani,:ł, trloht,i.el'tł|ząiqc'e 0ąD0w,li,i|dniłl, ż:':
- nli.e ołwart|o je54ł'l lihłidacji ąnj nie ogł05)2:,0na u'Uacltltłśc';i,

- nie zalegct :l ttisllczaniem poda,t,!'",Ów, o,ałtłl|, sk|atłelt ,qu L,be.z'piz'':::e,';.ie s'połi?:ziile i .z,lrov,otne

płatno,{'ci luL,v,s''trz"ylnanie w całtłści y5;1!{oł,',:'nia d',?'C:.\)ZL|i ',vłt';;{ctl,,,t::p;''| ,o/',Ę,|łł'l1l,

- nie orzecz'ono vl;olbeC niego Za}:il''.,|zLł athiep',:,:ł'łia Sl'(: i, :z't'lł',v,'ó1l.i,erłi,i:;

art 21 ust.1 pkt.ł-8 wstawy.

JeŻeli 1,Ą, mi,ejSctĄ:. ::arnieszkania a,:;,lb)l ltil yl, !;ra'iu , vy k:.,|ti,'1lłlt wy'ł:tlł''.,:łwc:il ruu sił::tlzillę lub
miejsce zannieszJ|łtlnia, niey)yd(lil'| się clol':tłtnerit(i4, ,61!1,',j'r|lg|1]''|!()1.l,Ólyl;1łs1'' 'l, 'ztt,'t,f1lpuie się

m i e.i s c tz Z arni e s z k,cłni a.



v') którym wykan',awca ma siedziłsg' llłb nliej,'łl;,.:e zał1,Iili|!;Zk[,nid z lnlrlił',,tlrjeln ll tła'zie\enie
niezbędnych infioł''macji dotyczqc1,,ch przedl',:,zane|ł||() ,cl:'',ll,,iłr,,l,zntlł.

6.3. In.ne wymagania', niszbętxne dolirułtrełrĘ/ vl'to,li.tlt {l)ceny i hadtaniłl ofept
1) 'Pełnomot:lląictwo do reprc;zento,^,ani rL uczestrl ik.tl.;V, -(ont;r:' l(-]urn ,,v 

i-l _lstepclvraniu aibo
reprezenttlwania w postę':lolłraniu 1 :Iavzarclitt ulll,rl.,v.y' w l]|r1łwię za1nó.urienia
publiczneqo zgodnie z art.. 23 ust. 1) Fzp- lr,a:irrlrz r,; uirzes.niitririw kons,or.,::ium wiraien
zalącątĆ clcl oferty dokunrenty wstrlil;,lane vv lllz:cLl:. rtipkt, n-ł:i.

2) Umowy 1r'łb projekty um,ri'w pocl,,'vy1l_,onav IlłZ'.y'Cl7., 
's,''zkclrleR;t:a dołąc:,ly clo o1erty celem

akceptacji ichprzezZanli'lwia1ącegtl zE;o<lltir zal't. (j4?'|rcl<-r.d<su cyr"rilnega (D7.L).z
dnia14lute,go 2003 r. Nr;19, poz. il.t.)S)

3) Pełnomc|cnictwo do dziaulłnia w inllLęniu'\'Iy')']łolllv,'try rń pr:.ypadkuL, p,r-[y rlir: jest to
osoba upr:'rłlażniona do ręprezellrl,o\,,,'ania .r',T'ko]1a {,łc]y Z 1-llo|;)'':{ plaWit,

4) Parafbwany projekt umo\Iiy (załąr:'';,łtik.nr ji r-[o |::;'[.il,'Z)

7. Infornra'ułja na temat wa.,rlium
Zamawia1ąoy od;ltępuj e od Żądal:ria'wniesit':rlia wa.cliunl Lu- 1locl:fa.r,'z:ie arl'. z{.1'i" l*st.2

8. Kryteria oaeny ofert i irch zna,czrernie:

Cena olbrl.y-I00 %

9. Informa,r:ie administra,c;yjne:

1. 0fer1:y na|eĘ składlaLri clol d'niar [2'11.2l0lil ł'. ,c[o g1łlrllz 14.00lł siedzjibie
Zam.n'wiającego 

' 
tj" lŁespó,ł Sz:-lł'"olłrcl-Frzł:rt'lsz:|,lolny irn. K'a,młsj|i Edlukacji

Narodlowej w Bard:z:iłe z Fi[ią'l'l Prą''|łpl[1łrr, Jl:Bnl'do 151: ]156, r.rn. J'}olna 1

2. Ofer1.'tl zostaną otwarte w sie,:lzibie ',|'arn'i:r.v'ittj1cę[l]] {.i Z'espó,. Szkołno-
Przettszkolny im. Krlrrrisji llrrlruLt<acji i\{urrrlclovr'ej vi' ]E łrd;łi,e r: ]t|i}ią ,lł' Przyłękuo
Bantlrl 57-256, ul. Prl]lna 1 vl'dlnliu 11|,'1lL"l|,il1lł'. o g;c,tl'r" 14'3{l',

3. Termin związania ofefią: 30 dnii o<1 clsltater;zlle5:o terrtr1l'tu skłacl,:Lnia otbrt.

4. osob;ł.mi upoważniorl'rrni dc k.r,lrttakt,:uranla. się z \ń'-yk,:,naivq:arni :z:e rvzględów
procr.:cluralnych jest: :,''r:kreteLr'z l\gnies:i:lla Ił.u'k,clwskaL_'Ł ac|r , a'.ze'wzgnędu na opis
przerJlr:niiottł zamówie;l ia dyrek't,c r: ]Mi cllefia L] ic1 ria

F aks-'j''1 817 I732T e1.- 7 4 iSll'7.l.rlilr1

e-rnail:r@

10. Data zanmic:szczenia ogł'o'szenia ol.;llarn'óW'ieililr rr. [|iulr:it'rlłl[e llarrntir,vjień

Putrlicznl,'ch: 02.11.2AYŹ r'. rokr:r

Bar,Co. dnla


