Maków Mazowiecki 17.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.12.2018 r.
I.

Informacje ogólne

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJZESPÓŁ ZAKŁADÓW , 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.z2017r.poz.1579), z uwzględnieniem zmian
II.

Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa przez okres 12 miesięcy od chwili podpisania umowy:
`
Pak Nr 1 - Olej opałowy lekki
(Olej opałowy lekki powinien posiadać parametry odpowiadające polskiej normie PN-C96024:2001)

L.p
1

Właściwości
Gęstość w 15 C, max.

2

Wartość opałowa, min.

3

Temperatura zapłonu, min.

4
5

Lepkość kinematyczna w 200 C, max.
Skład frakcyjny :
 do 250 0 C destyluje, max .
 do 350 0 C destyluje ,min.

Wartość
860kg/m3

0

42,6 MJ/kg
560C
6,00mm2
65% (V/V )
85% (V/V )
-200 C

6

Temperatura płynięcia, max

7

Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości
destylacyjnej, max

8

Zawartość siarki, max

0,10%
(m/m)

9

Zawartość wody, max.

200mg/kg

10

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max

24mg/kg

11

Pozostałość po spopieleniu, max.

12

0,3% (m/m)

0,01%
( m/m)

Barwa

czerwona

1

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, pierwsze piętro , w sekretariacie SP ZOZ ZZ
Maków Maz., pokój Nr 1 nie później niż do dnia 21.12.2018r do , godz. 1400

Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru.

OFERTA
Zapytanie Ofertowe na Pak Nr 1 - Olej opałowy lekki
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą
i adresem Wykonawcy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

Pracownicy uprawnieni do udzielania informacji:
W sprawach proceduralnych:
- Marek OTŁOWSKI (0-29) 71 42 335

\\
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Załącznik Nr 2
Pak Nr1 do SIWZ
……………………………….
Pieczęć firmy

Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
……………………

…………………

……………….. ….

…………………………..
Nr tel./fax

e-mail

REGON

NIP

FORMULARZ CENOWY OFERTY
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przetargu
nieograniczonym NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SPZOZ-ZZ w
Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2 składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy dostawę oleju opałowego za cenę:

Przedmiot
zamówienia

Szacunkowa
ilość dostaw
wL

Cena
jednostkowa
( 1000L )
brutto w zł.
wg cen
producenta
na dzień
18.12.2018r.

Kwota brutto
marży lub
upustu za
1000L oleju
opałowego w
relacji do
ceny
producenta
(wyrażona do
dwóch miejsc
po przecinku)

Cena
jednostkowa
netto w zł. za
1000L oleju
opałowego
powiększona o
marżę lub
pomniejszona
o upust.

Wartość
ogółem oferty
netto

Stawka
podatku
VAT
%

Wartość ogółem
oferty brutto
uwzględniająca
( upust lub
marżę
+..%VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

…………zł.

…………zł.

…..%

…………….zł.

Olej
opałowy
lekki

Marża:
…………zł.
12 000L

………….zł.
lub
upust:
…………zł.

Razem cena łączna oferty brutto:
Wartość brutto …………………………………zł. (zgodnie z kol. 8 tabeli)

3

Słownie:
……………………………………………………………………………………………………………zł.
Powyższa cena zawiera koszty dostawy i rozładunku oleju opałowego na wskazane przez Zamawiającego
miejsce.
Zaproponowana przez Wykonawcę marża lub upust ( od 1000L oleju opałowego) są wartością stałą i nie
mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy.
Kwota marży lub upustu za każde 1000L oleju opałowego lekkiego będzie naliczana od wartości brutto w
relacji do ceny producenta.

Oświadczenie Wykonawcy:
- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
- zawarty w zapytaniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą,
- zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: od podpisania umowy przez okres 12
miesięcy ,
- zapewniamy gwarancję jakości na dostarczony olej opałowy.
Podwykonawcy:
Oświadczam/y/, że zamówienie zamierzam/y/ / nie zamierzam/y/ realizować przy pomocy
podwykonawców / zaznaczyć właściwe/.
Podać dane podwykonawcy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Podwykonawcy będą realizować część zamówienia /podać jaką/:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.
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