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  Załącznik nr 1 

do SIWZ  ZP  3/2012 

   

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

      ( nazwa i adres Wykonawcy )                                                                                     (  miejscowość, data ) 

  

  

FORMULARZ OFERTOWY  

DOSTAWA  PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW 

ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ 

                                                                                                                    

  

 

 Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: ........................................................................................................................................................ 

  

Siedziba:………. .........................................................................................................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  .............................................................................................................  

  

Strona internetowa:  ............................................................................................................. 

   

Numer telefonu:                ...........................................………………………………………….. 

  

Numer faksu:   ............................................................................................................. 

  

Numer REGON:                .............................................................................................................  

 

      Numer NIP:   .............................................................................................................  

 

  

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na 

 DOSTAWĘ  PALIWA ŻEGLUGOWEGO DO SILNIKÓW STATKÓW 

ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ 

 

 

Zobowiązuję się dostarczyć paliwo w ilości 40.000 litrów do Zamawiającego poprzez tankowanie w bazie Żeglugi w 

Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23, na przystani w Elblągu  przy ul. Wodnej 1b, w Buczyńcu  w cenie: 

     

Cena ofertowa netto ……….………………………………………..……………………….………zł/litr 

 

 (Słownie:.................................................................................................................... ................................   

 

Stawka pod. VAT.23 %, wartość pod. VAT............................................................................................zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………………….……. 

 

Cena ofertowa brutto całego 

zamówienia…………………........................................................................... .......................................zł/ 

 

(Słownie:.................................................................................................................... ............................. ...  

 

………………………………………………………………………………………….…………………)  
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 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

 Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.  

 Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez zamawiającego. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : 

Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

Zgadzamy się na 21 dniowy termin płatności faktury za dostarczoną dostawę liczony od dnia dostarczenia 

zamawiającemu faktury.  

Gwarantujemy, że jakość oferowanego przez nas paliw jest zgodna z obowiązującymi w naszym kraju normami. 

Oferta została złożona na ……………. stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………. 

do nr ……………. 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

  

1)      ………………………………………………………………. 

2)      ………………………………………………………………. 

3)      ………………………………………………………………. 

4)      ………………………………………………………………. 

5)      ………………………………………………………………. 

6)      ………………………………………………………………. 

7)      ………………………………………………………………. 

8)      ………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

              

                                                        ______________________________        

                                                                                     Podpisy  osób         

                                                             uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
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Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 3/2012 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

W trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

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

 

 

 

Nazwa oferenta: …………………………………………………………… 

Adres oferenta …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:  …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam(-y) wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie 

przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis osoby (osób) uprawnionej 

 

 

 

 

 

…………………………, dnia ……………………… r. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  ZP 3/2012 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W trybie art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

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

 

 

Nazwa oferenta: …………………………………………………………… 

Adres oferenta …………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………………………………………………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………… 

Nr fax   …………………………………………………………… 

Internet:  …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że spełniam (-y) warunki, dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis osoby (osób) uprawnionej 

 

 

 

 

 

………………………………… dnia …………………………… r. 
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                                                                                      Załącznik nr. 4  

do SIWZ ZP 3/2012    

 

 

Umowa  

 
   w dniu …………………… r. w Ostródzie pomiędzy Żeglugą Ostródzko-

Elbląską Sp. z o.o.   w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda; KRS 0000375998 Sąd Rejonowy w 

Olsztynie    VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.258.400 zł, NIP 741-211-18-24, REGON  

280582249, zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym,”  

     

 reprezentowanym przez -   

Waldemara Graczyka – Prezesa Zarządu  
 

a  

     ………………………………………………………………………………. 

  

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

 

       ……………………………………………………….. 

 

 

                                                                       § 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oleju napędowego    

     przeznaczonego do silników statków żeglugi śródlądowej. 

2. Dostawy paliwa będą dostarczane w sezonie letnim od 1 maja do 30 września po 

wcześniejszym zamówieniu pisemnym. 

3. Miejscem dostawy będzie baza Żeglugi w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23, przystań 

Żeglugi w Elblągu przy UL. Wodnej 1 b, pochylnia Buczyniec.  

 4.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione ilości oleju     

     napędowego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od pisemnego   

     zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Dostawy należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.  

6. Paliwo żeglugowe  Wykonawca dostarczy  na swój koszt i wyda  na poszczególne jednostki 

pływające Zamawiającego:  

 

            SP  Marabut, SP Birkut, SP Ostróda, SP Kormoran, SP Pingwin,SP     

            Żuraw, SP Perkoz 

7. Na dostarczony olej napędowy  Wykonawca  będzie każdorazowo    

      dostarczał  Zamawiającemu świadectwo jakości producenta. 

 

§ 2 

 

1.  Zamawiający  oświadcza, że posiada środki transportu wodnego oraz wykonuje 

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie transportu wodnego śródlądowego. 

2.  Zamawiający oświadcza, że zakupiony olej napędowy przeznaczy wyłącznie i w całości do 

napędu silników okrętowych własnych jednostek pływających bez prawa dalszej 

odsprzedaży. 

3.   Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą  ilość i termin  dostawy   

     paliwa , przy każdej dostawie przez  Zamawiającego jest podpisywany   
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     dokument przyjęcia paliwa pod względem ilościowym. 

                                                        

§  3 

                                                   

1. Strony ustalają cenę na dostarczony olej napędowy w wysokości 

………… zł/ l netto. 

2. W cenie o której mowa w ust. 1 uwzględniono wszelkie koszty Wykonawcy,   związane z 

dostawą oleju bezpośrednio do bazy żeglugi w Ostródzie i Elblągu. 

3. Wykonawca  zastrzega sobie prawo zmiany ceny jedynie na skutek zmniejszenia lub 

zwiększenia ceny paliw przez ich producenta i jedynie o kwoty zmniejszenia lub zwiększenia 

ceny jednego litra paliw przez ich producenta.  

4. Zamawiający zapłaci wyższą niż wymieniona w ust. 1 cenę paliw, po doręczeniu mu 

pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu cen przez producenta.  

      Doręczenie zawiadomienia może nastąpić drogą telefaksową. 

                                                     

§ 4 

 

1. Termin zapłaty należności za dostarczony olej napędowy strony ustalają na 21 dni od daty 

wystawienia faktury. 

2.  Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy. 

3. W przypadku nieterminowej wpłaty Wykonawca  naliczy ustawowe odsetki. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada przyznany przez 

stosowny Urząd Skarbowy numer NIP 741- 211-18-24    Upoważnia jednocześnie 

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez   jego podpisu. 

 

§ 5 

 

1.     Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20% 

wartości szacunkowej umowy, 

2) czasowej niemożności wykonania umowy – w wysokości 0,05% wartości szacunkowej 

umowy, za każdy dzień niemożności wykonania umowy, 

3) stwierdzenia dostawy paliwa o jakości gorszej niż określona w Polskiej Normie – w 

wysokości 20% wartości szacunkowej umowy. 

2.     Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, w    

         przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia  ………………… r.  

            do dnia  …………………….. r. 

        2. W przypadku zaprzestania importu paliwa żeglugowego  przez Wykonawcę , umowa   

            może zostać rozwiązana z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia za porozumieniem  

            stron. 

§ 7 

                                                             

 1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej prawnej 

     ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą             

   przepisy Kodeksu Cywilnego Ustawą o zamówieniach publicznych i inne  
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   powszechnie obowiązujące. 

§ 8 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

  Zamawiający      Wykonawca 
 


