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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 437708-2011 z dnia 2011-12-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2012 roku oleju opałowego 

lekkiego przeznaczonego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu w ilości 22 000 litrów. 

Oferowany olej opałowy musi spełniać... 

Termin składania ofert: 2012-01-04  

 

dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy  

w Brzeźniu w 2012 roku 

Numer ogłoszenia: 20712 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 437708 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju opałowego lekkiego do 

budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu w 2012 roku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2012 roku oleju 

opałowego lekkiego przeznaczonego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu w ilości  

22 000 litrów. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-

96024: 2001, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji  

i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30)  

i posiadać minimalne parametry: - temp. zapłonu - nie niższa niż 56° C, - gęstość w temperaturze 
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15 ° C - nie większa niż 860 kg/m3, - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42, 6 MJ/kg, - zawartość 

wody - nie większa niż 200 mg/kg, - pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01 %(m/m), - 

zawartość siarki - nie większa niż 0,10 %(m/m), - lepkość kinematyczna w temp. 20° C - nie 

większa niż 6,00 mm2/s, - temperatura płynięcia max (-20° C ).  

2) Przewidywana ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 22 000 litrów i 

odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. Sumaryczna 

wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych w sezonie grzewczym, nie więcej jednak niż o 20 % ilości początkowej.  

3) Miejsce dostawy oleju opałowego: - budynek Urzędu Gminy w Brzeźniu  

4) Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na terminalu 

producenta/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia.  

5) Przy każdorazowej dostawie, zbiorniki Zamawiającego powinny być tankowane do pełnej swojej 

pojemności co oznacza, że rzeczywista ilość zatankowanego oleju opałowego może być większa 

lub mniejsza od złożonego zamówienia częściowego o około 10 - 15 %.  

6) Podczas każdej dostawy - Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa 

legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 

zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  

7) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego - Zamawiający zastrzega 

sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego  

i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.  

8) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w terminie do  

2 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem. Dostawa realizowana będzie w godzinach 

od 7.30 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z pracownikiem 

Zamawiającego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012. 
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EKO-OIL, Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. 

łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75240,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 84140,00 

 Oferta z najniższą ceną: 85140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86240,00 

 Waluta: PLN. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


