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1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 

Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn 

NIP: 719-155-67-22 

REGON: 450669766 

reprezentowana przez Burmistrza Szczuczyna  

działając w imieniu:  

Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

NIP: 719-10-09-960 

REGON: 00530063 

Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn, (pisemne 

pełnomocnictwo z dnia 06.12.2012r.) 

NIP: 719-13-96-922 

REGON: 450088644 

 

zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy 

Szczuczyn” 

tj.  

- samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – będącego w administrowaniu Urzędu 

Miejskiego w Szczuczynie. 

- trzech autobusów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej – będących w administrowaniu Szkoły 

Podstawowej w Szczuczynie. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1.1. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień:  09.13.41.00- 8 Olej napędowy. 

1.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym (np. 

przelewem lub przy pomocy wydanych kart płatniczych) do samochodów będących 

własnością Gminy Szczuczyn. 

Zakup będzie prowadzony w systemie bezgotówkowym na stacjach lub w sukcesywnych 

dostawach Wykonawcy do samochodów wskazanych przez Zamawiającego. 

Obecnie Zamawiający 100 % potrzeb w zakresie zakupów paliwa realizuje na terenie miasta 

Szczuczyn. 

Rodzaj oleju napędowego przystosowany do istniejących warunków temperaturowych (letni i 

zimowy). 

Rodzaj oraz maksymalna ilość paliwa przewidywana do zakupienia w okresie trwania umowy 

wynosi: 

 

29  500 l – oleju napędowego 

(26 000 l. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, 3 500 l. – Urząd Miejski w Szczuczynie) 

 

Do paliwa wyżej wymienionego, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio 



w „PN-EN590: 2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe” oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. Nr 221, poz.1441). 

Podane wyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości 

poszczególnych paliw w ramach ustalonej ceny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

roszczeń z tego tytułu. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. 

Miejsce realizacji zamówienia  

Wykonawca dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy ulicy 

Sienkiewicza w Szczuczynie. Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw 

zlokalizowanych jedynie na terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być 

dowożone. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą pompy 

wyposażonej w licznik o skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt transportu i 

rozładunku do miejsca odbioru ponosi Dostawca. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

3.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;   

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

3.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 3.1. za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

a w szczególności posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059); 

2) posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny; 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje 

w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 



jest wykazać w sposób szczególny. 

 

3.3. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

złożonej oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnianie chociażby jednego 

warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU  
 

4.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 

Wykonawca złoży: 

 a) oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 ,,Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), 

 b) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997 r. roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059). 
 

4.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży 

oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 ,,Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ). 
 

4.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach 

oświadczenia według Formularza Nr 1 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ). 
 

4.4 Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca złoży 

oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 ,,Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ). 
 

4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

4.6 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według Formularza Nr 2 „Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ z postępowania 

zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 



Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych według Formularza Nr 2 „Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ. 

4.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.6 ppkt b - składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4.7.1 Dokument, o którym mowa w pkt 4.7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert. 

4.7.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4.7 zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4.8 Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione.   

a) Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa 

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do 

oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu 

z właściwego rejestru oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu 

Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 

b) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

4.9 W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację wg Formularza 

Nr 3 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ. 

 W przypadku nie powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany 

do złożenia oświadczenia (druk Formularza Nr 3 „Podwykonawcy”) w tym zakresie. 

W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczena (druku-formularza) 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał prac Podwykonawcom. 

4.10 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach 

wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie 

muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. 

Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą 

natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi 

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu.  

4.11 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dn. 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane. 

 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.   

4.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 



5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI   

5.1 Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje 

przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie 

zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. 

5.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (wyłącznie w formie 

dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, tj. w formie pisemnej) uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron za pomocą fax.  

5.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Waldemar Filipkowski – 

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz: Pan 

Bogusław Ramotowski– Podinspektor Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Szczuczynie, Pani Anna Romaniuk - inspektor Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Szczuczynie. 

5.4 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

5.5  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma 

o wyjaśnienie treści SIWZ), o którym mowa w pkt 5.4.  

5.6 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
  

 Nie wymaga się wniesienia wadium. 
 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

7.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

7.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca samodzielnie lub 

na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane 

w niniejszym postępowaniu). 

7.3 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

8.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8.2 Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim pod rygorem nieważności 

w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana 



przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

8.3 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane. 

8.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 

8.5 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.6 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne dla 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

8.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej 

odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego 

systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających. 

8.8 Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji 

nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z właściwego rejestru oraz powinno 

odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony 

odpis). 

8.9 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane 

na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 

 

 Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn” 
 

 

 Nie otwierać przed dniem  18.12.2012 r. godz. 10:10 
 

 Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po 

upływie terminu składania ofert. 

 Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 

 

 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

9.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A (siedziba 

tymczasowa) 19-230 Szczuczyn, sekretariat.  

  Termin składania ofert upływa dnia  18.12.2012 r. godz. 10:00 

 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom niezwłocznie. 
 

 

 

9.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9.1 Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie 



z postanowieniami pkt. 8.9 a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona 

określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

  Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
 

 

9.3 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.12.2012 r. o godz. 10:10  w 

Sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A (siedziba 

tymczasowa). Otwarcie ofert będzie jawne. 

 Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  

 Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.  
 

 Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 

którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności  zawartych w  ofertach. 

 

10.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

10.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT po odjęciu rabatu (upustu) za cały przedmiot 

zamówienia, podana w Formularzu oferty. 

10.2 Cena (wartość wraz z podatkiem VAT) po odjęciu rabatu (upustu) podana w ofercie powinna 

być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną 

wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ. 

10.3 Cena (wartość wraz z podatkiem VAT) po odjęciu rabatu (upustu) oferty musi być wyrażona 

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być 

ona podana liczbowo i słownie.  

10.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

11.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
 

1) Cena * ofertowa za cały przedmiot zamówienia (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) 

- 70% 

 * obowiązująca na stacji paliw w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. w dniu 07.12.2012r. 

2) Rabat (upust na jeden litr paliwa) – 30% 

 

11.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów: 

  Ad. 1) Dla kryterium cena najkorzystniejszą jest najniższa cena ofertowa.                              

Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma 70 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty 

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 



Najniższa cena ofertowa 

Wa =     ----------------------------------   x 70 pkt. 

Cena ofertowa ocenianej oferty 

 

 Cena za cały przedmiot zamówienia (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie 

stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.  
 

 Cena podana przez Wykonawcę dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia musi 

uwzględniać zakres przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. 
 

 

 Ad. 2) Dla kryterium Rabat (upust na jeden litr paliwa) dostawy objętej przedmiotem 

niniejszego zamówienia najkorzystniejszą jest najwyższa (podana w %) wartość rabatu 

(upustu na jeden litr paliwa). 

 UWAGA: Wysokość podanego przez Wykonawcę rabatu (upustu na jeden litr paliwa) nie 

może ulec zmianie (jest stała) przez cały okres trwania umowy, tj. od dnia 01.01.2013r. do 

dnia 31.12.2013r. 

 Jeżeli Wykonawca nie udzieli rabatu (upustu na jeden litr paliwa), tj. poda wartość równą „0” 

lub na Formularzu oferty pozostawi miejsce puste, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 

0 punktów. 
 

 Oferta z najwyższą wartością rabatu (upustu na jeden litr paliwa) otrzyma 30 punktów. 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym 

wyliczeniem: 

 Oferowana wartość rabatu (upustu na jeden litr paliwa) w ocenianej ofercie 

 Wb  =  --------------------------------------------  x 30 pkt. 

Najwyższa wartość rabatu (upustu na jeden litr paliwa) 

 

 Najwyższa wartość rabatu (upustu na jeden litr paliwa) to najwyższa oferowana wartość 

rabatu (upustu na jeden litr paliwa) spośród złożonych ofert. 

 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym 

wzorem:  

W = Wa  + Wb 

 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów. 
 

 Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie 

ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. 
  

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 

12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 1 art. 92 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 



w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 art. 92 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, 

również na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl, oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie.  
 

12.2 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy 

na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. 
 

 

12.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

określony w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 

cytowanej ustawy. 

 

12.4 Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, wezwany Wykonawca 

będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o metodzie dostawy paliwa Zamawiającemu 

według Załącznika nr 2 do umowy. Nie podpisanie w/w oświadczenia jest równoważne 

z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy. 
 

 

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT  
 

13.1 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

13.2 Zamawiający poprawia w ofercie: 

13.2.1   oczywiste omyłki pisarskie; 

13.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

 Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący 

sposób: 

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 

odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 

zamówienia wyrażone słownie; 

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 

ryczałtowa): 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia, 



b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
 

13.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

 

 –  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
 

14.1 Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom. 

 W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg 

Formularza nr 3 dotyczącą Podwykonawców.     
 

14.2  W przypadku nie powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. 

W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał części zamówienia 

Podwykonawcom. 
 

14.3 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności w umowie z podwykonawcą. 
 

14.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą 

umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej 

umowy. 
 

 

15. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE 

O ZAMÓWIENIE 
 

W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów 

(przedsiębiorców)  oferta spełniać powinna następujące wymagania:  
 

 w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy 

przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej), 
 

 w odniesieniu do warunku posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzy 

i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorcy 

w sumie muszą spełniać wymagane warunki, 
 

 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

przedsiębiorców występujących wspólnie, 
 

 do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący 

wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych 

(wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, 

tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez 

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie 

formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub 

uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 



 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY                         
 

 Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).      
                  
16.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
 

16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej wyżej ustawy.  

 Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały 

w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

16.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia 

skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały 

w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Sporządzili: 

 

 

Waldemar Filipkowski      Bogusław Ramotowski 

 

 

……………………………………….    ………………………………………. 

 

 Anna Romaniuk      Jadwiga Jolanta Budzińska 
 

……………………………………….    ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika – Małgorzata Jarmutowska 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  F O R M U L A R Z    O F E R T Y 
 



............................................................ 

Nazwa Wykonawcy, adres, telefon/fax 

 

RRI.271.15.2012 
 

 

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A 
  

Gmina Szczuczyn reprezentowa 

przez Burmistrza Szczuczyna 

z siedzibą przy ul. Plac 1000 lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

  

1. Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokumentami przetargowymi, tj.: 
 

- Instrukcją dla Wykonawców 

- Formularzem oferty  

- Kwestionariuszem Wykonawcy   

- Umową (projektem), w tym: 

a) Załącznikiem nr 1 „Wykaz samochodów będących własnością Gminy Szczuczyn”, 

b) Załącznikiem nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
 

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy pn. „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do 

pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn” wymienionego w w/w dokumentach i na 

zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23 % -owym podatkiem VAT po 

odjęciu rabatu/upustu (cena)* ……..……………………..złotych (słownie: 

……………………………………................................................................................... złotych): 
 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Rodzaj paliwa Wartość wraz z 

23%-owym 

podatkiem VAT 

za 1 litr/dm3 

[w zł] 

Ilość w 

litrach 

Wartość wraz z 23%-owym 

podatkiem VAT (kolumna 3 

x kolumna 4) [w zł] 

Wartość w % 

1. Olej napędowy  29 500 

 

  

2. Wartość rabatu (upustu) jednego litra paliwa w % 

 

 

3. Wartość rabatu (upustu) za cały przedmiot zamówienia tj. 

kolumna 3 x kolumna 4 

 

  

4. Wartość wraz z 23%-owym podatkiem VAT za cały 

przedmiot zamówienia po odjęciu rabatu (upustu) 

(wiersz 1, kol. 5 – wiersz 3)* 

 

 

 

2. Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonywać zamówienie w terminie od 

dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. 

3. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.    

4. Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 



Zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni. 

 

 

...................., dn. _ _ . _ _ .2012 r.                      .................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

UWAGA: 

Miejsca zacieniowane należy pozostawić puste. 

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z 

definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r.  o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97 , poz. 1050 z późn. zm.).  Należy wpisać cenę z 

wiersza 4 tabeli. 

** UWAGA: Wysokość podanego przez Wykonawcę rabatu (upustu na jeden litr paliwa) nie może ulec zmianie (jest stała) 

przez cały okres trwania umowy, tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

Jeżeli Wykonawca nie udzieli rabatu (upustu na jeden litr paliwa), tj. poda wartość równą „0” lub pozostawi miejsce puste, z 

tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.    KWESTIONARIUSZ  WYKONAWCY 

 

 

 

 

 

FORMULARZE 

 

1) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       

W POSTĘPOWANIU 

2) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

3) PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace 

Podwykonawcom)  

 

 

 

INFORMACJE 

 

 

 

1. Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty.   

 

2. W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

RRI.271.15.2012 

 

 

 

............................................................ 

Nazwa Wykonawcy, adres 

Gmina Szczuczyn reprezentowa 

przez Burmistrza Szczuczyna 

z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

 

Oświadczenie 

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 

będących własnością Gminy Szczuczyn” oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.):  

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;   
 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;  
 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

 

 

 

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2012 r.                                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

RRI.271.15.2012 

 

  

 

............................................................ 

Nazwa Wykonawcy, adres 

 

Gmina Szczuczyn reprezentowa 

przez Burmistrza Szczuczyna 

z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

 

Oświadczenie* 

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 

będących własnością Gminy Szczuczyn” 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  

(Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2012 r.                                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



3. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom)  

 

 

RRI.271.15.2012 

 

 

 

............................................................ 

Nazwa Wykonawcy, adres 

Gmina Szczuczyn reprezentowa 

przez Burmistrza Szczuczyna 

z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

„Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn” 

 

LP. 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY 

PODWYKONAWCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ..........., dn. _ _ . _ _ .2012 r.                               ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy   

 

 

 

 

 



3. UMOWA 

 

 

 

 

Umowa z dostawcą zostanie zawarta przez: 

 - Urząd Miejski w Szczuczynie 

- Szkołę Podstawową w Szczuczynie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U M O W A   NR       /    /2012  (PROJEKT) 

 

Zawarta w  dniu ...............2012 r.   w Szczuczynie 

pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczuczynie  

z  siedzibą  w  Szczuczynie przy ulicy Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

NIP: 719-10-09-960, REGON 000530063 

reprezentowaną przez Burmistrza Szczuczyna 

1) Pana Artura Kuczyńskiego  

Przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej 

, 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, 

a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym do 

……………………………………………  za numerem: ……………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………….. 

zwanym  dalej  „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany 

również przedmiotem zamówienia), tj.: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 

będących własnością Gminy Szczuczyn” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

1. W szczególności przedmiot umowy obejmuje maksymalną ilość paliwa przewidywaną do 

zakupienia w okresie trwania umowy: 

1) olej napędowy – 3 500 litrów. 

2. Wykonawca  dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy  ulicy 

Sienkiewicza w Szczuczynie. Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw 

zlokalizowanych jedynie na terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być 

dowożone. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą 

pompy wyposażonej w licznik o skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt 

transportu i rozładunku do miejsca odbioru ponosi Dostawca.  

3. Wykaz pojazdów będących własnością Gminy wskazanych przez Zamawiającego do tankowania 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu pojazdów. Aktualizacja wykazu nie 

wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie 

od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z mocy niniejszego postanowienia bez 



konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy). 

§ 3 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1. dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy, 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym m. in.: 

1) Instrukcja dla Wykonawców, 

2) Formularz oferty, 

3) Kwestionariusz Wykonawcy, 

4) Umowa (projekt), w tym: 

a) Załącznik nr 1 „Wykaz samochodów……………”, 

b) Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”. 
 

§ 4 

1. Wartość dostaw objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty (łącznie z podatkiem VAT) 

po odjęciu rabatu (upustu), w wysokości: ………………………….. zł. (słownie: 

………………………………………………………………………..…..……. złotych). 

2. Rabat (upust) na jeden litr paliwa w wysokości …………. %, będzie udzielany przez Wykonawcę 

od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa, a wysokość upustu będzie stała. 

3. Ceny za produkty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będą naliczane według cen 

detalicznych obowiązujących na stacji w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania 

paliwa i pomniejszone o upust wskazany w ofercie w wysokości ........ %. . 

4. Zmiana cen paliw może mieć miejsce w przypadku zmiany cen przez producenta paliw lub 

w przypadku obniżenia cen paliw przez Wykonawcę. W przypadku wzrostu średniej cen paliw za 

dany miesiąc ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen tego rodzaju paliwa, publikowany 

w wydawanym co miesiąc przez GUS informatorze statystycznym, Zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 
 

§ 5 

1.  Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów, o których mowa w §1 niniejszej umowy, będzie 

dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilości i cenę zakupionych produktów, podaną na 

fakturze lub w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych transakcji 

zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa, numer rejestracyjny samochodu oraz 

nazwisko kierowcy.  

3. Faktury należy wystawiać na: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 

19-230 Szczuczyn, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-10-09-960 

4. Zapłata faktury przez Zamawiającego dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 

na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni przed upływem terminu płatności 

określonym na fakturze. W przypadku wpłynięcia faktury w terminie krótszym niż 7 dni, termin 

zapłaty ulega proporcjonalnemu przedłużeniu. W przypadku złego funkcjonowania poczty, 

Zamawiający  nie może być obciążony odsetkami za nieterminowe uregulowanie zobowiązania. 

5.   Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 



odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto 

za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) za nieuzasadnioną podwyżkę cen paliwa, w wysokości 10% ceny tej partii paliwa, za którą 

wprowadzono wyższą cenę. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych 

z wystawianej faktury. 

 

§ 7 

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nienależytego 

wywiązywania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może od umowy odstąpić 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, a wartość 

zrealizowanych usług nie wyczerpie kwoty brutto określonej § 4 ust. 1 Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością sprzedaży usług, a kwotą brutto 

wynikającą z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji zamówienia, 

2) warunków płatności, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia 

w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej 

wystąpiło, 

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

3) w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu, o które realizowane jest zamówienie. 

§ 9 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień zawartej umowy. 

§ 10 



1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest ………….. tel. (..) ……………... 

2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotu umowy 

ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………. . 

3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany powiadomi 

pisemnie o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę 

do kontaktów, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 11 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 

nastąpić bez jego zgody. 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

      Zamawiający         Wykonawca 

 

..................................       …………………………..

                                                                                                    
 
 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 



U M O W A   NR       /    /2012  (PROJEKT) 

 

Zawarta w  dniu ...............2012 r.   w Szczuczynie 

pomiędzy Szkołą Podstawową w Szczuczynie  

z  siedzibą  w  Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn, 

NIP: 719-13-96-922, REGON: 450088644 

reprezentowaną przez  

1. Panią Małgorzatę Karwowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 

2. Panią Irenę Markowską – V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, 

a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym do 

…………………………………………… za numerem: …………… reprezentowanym 

przez: 

…………………………………….. 

zwanym  dalej  „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany 

również przedmiotem zamówienia), tj.: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 

będących własnością Gminy Szczuczyn” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

5. W szczególności przedmiot umowy obejmuje maksymalną ilość paliwa przewidywaną 

do zakupienia w okresie trwania umowy: 

2) olej napędowy – 26 000 litrów. 

6. Wykonawca dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy ulicy 

Sienkiewicza w Szczuczynie. Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw 

zlokalizowanych jedynie na terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być 

dowożone. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą 

pompy wyposażonej w licznik o skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt 

transportu i rozładunku do miejsca odbioru ponosi Dostawca 

7. Wykaz pojazdów będących własnością Gminy wskazanych przez Zamawiającego do tankowania 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu. Aktualizacja wykazu nie wymaga 

aneksu do umowy. 

§ 2 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie 

od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

4. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto, o której mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z mocy niniejszego postanowienia bez 

konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy). 



§ 3 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

3. dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy, 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym m. in.: 

5) Instrukcja dla Wykonawców, 

6) Formularz oferty, 

7) Kwestionariusz Wykonawcy, 

8) Umowa (projekt), w tym: 

a) Załącznik nr 1 „Wykaz samochodów……………”, 

b) Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”. 
 

§ 4 

1. Wartość dostaw objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty (łącznie z podatkiem VAT) 

po odjęciu rabatu (upustu), w wysokości: ………………………….. zł. (słownie: 

………………………………………………………………………..…..……. złotych). 

2. Rabat (upust) na jeden litr paliwa w wysokości …………. %, będzie udzielany przez Wykonawcę 

od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa, a wysokość upustu będzie stała. 

3. Ceny za produkty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będą naliczane według cen 

detalicznych obowiązujących na stacji w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania 

paliwa i pomniejszone o upust wskazany w ofercie w wysokości ........ %. . 

4. Zmiana cen paliw może mieć miejsce w przypadku zmiany cen przez producenta paliw lub 

w przypadku obniżenia cen paliw przez Wykonawcę. W przypadku wzrostu średniej cen paliw za 

dany miesiąc ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen tego rodzaju paliwa, publikowany 

w wydawanym co miesiąc przez GUS informatorze statystycznym, Zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 
 

§ 5 

1.  Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów, o których mowa w §1 niniejszej umowy, będzie 

dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilości i cenę zakupionych produktów, podaną na 

fakturze lub w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych transakcji 

zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa, numer rejestracyjny samochodu oraz 

nazwisko kierowcy.  

3. Faktury należy wystawiać na: Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42,  

19-230 Szczuczyn, NIP: 719-13-96-922 

4. Zapłata faktury przez Zamawiającego dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 

na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni przed upływem terminu płatności 

określonym na fakturze. W przypadku wpłynięcia faktury w terminie krótszym niż 7 dni, termin 

zapłaty ulega proporcjonalnemu przedłużeniu. W przypadku złego funkcjonowania poczty, 

Zamawiający nie może być obciążony odsetkami za nieterminowe uregulowanie zobowiązania. 

5.   Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto 

za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  



4) za nieuzasadnioną podwyżkę cen paliwa, w wysokości 10% ceny tej partii paliwa, za którą 

wprowadzono wyższą cenę. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych 

z wystawianej faktury. 

 

§ 7 

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nienależytego 

wywiązywania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może od umowy odstąpić 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, a wartość 

zrealizowanych usług nie wyczerpie kwoty brutto określonej § 4 ust. 1 Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością sprzedaży usług, a kwotą brutto 

wynikającą z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

3. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji zamówienia, 

2) warunków płatności, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia 

w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej 

wystąpiło, 

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

3) w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu o które realizowane jest zamówienie. 

§ 9 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień zawartej umowy. 

§ 10 

1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest ………….. tel. (..) ……………... 



2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotu umowy 

ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………. . 

3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany powiadomi 

pisemnie o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę 

do kontaktów, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 11 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 

nastąpić bez jego zgody. 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

      Zamawiający         Wykonawca 

 

..................................       …………………………...

                                                                                                    
 
 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy  

WYKAZ SAMOCHODÓW  

BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SZCZUCZYN 
 

 

 

 

Tabela nr I –  

POJAZDY BĘDĄCE W ADMINISTROWANIU Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 

 

Lp. Nazwa samochodu Nr rejestracyjny 

1. Autobus MERCEDES BENZ BGR 01373 

2. Autobus MERCEDES BENZ BGR 8E82 

3. Autobus MERCEDES BENZ BGR W206 

 

 

 

Tabela nr II 

POJAZDY BĘDĄCE W ADMINISTROWANIU Urzędu miejskiego w Szczuczynie 

 

Lp. Nazwa samochodu Nr rejestracyjny 

1. Renault Traffic 1,9 DCI BGR 02520 

 

 

 

 

      Zamawiający         Wykonawca 

 

..................................       …………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do umowy 
 

 

Gmina Szczuczyn reprezentowa 

przez Burmistrza Szczuczyna 

z siedzibą  

przy ul. Plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

 

............................................................ 

Nazwa Wykonawcy, adres 
 
 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zamówione przez Zamawiającego paliwo będę dostarczał Zamawiającemu 

(określić sposób dostawy) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2012 r.                                          ……................................................... 
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 
 

 

 

  

 


