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OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia powyżej kwoty progu unijnego
1. Pełna nazwa zamawiającego
Nazwa:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut
Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2,
Zakład Doświadczalny Pawłowice

Adres:

ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice

Telefon:

65 529 91 92 wew. 214

Strona internetowa:

www.zdpawlowice.pl

Adres e-mail:

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

Adres skrytki ePUAP:

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP

Faks:

65 529 94 64

REGON:

000079728-00093

NIP:

675-000-21-30

2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na:

Dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego EKODIESEL lub równoważnego
w ilości 300 m3
CPV: 09134100-8 Olej napędowy
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Paliwo płynne - olej napędowy EKODIESEL lub równoważny w ilości 300 m3
Jednorazowa dostawa paliwa min. 3.000 litrów - max. 17 000 litrów.
Posiadamy jeden zbiornik podziemny o pojemności 18 000 litrów.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące parametry jakościowe:
- temperatura zapłonu: minimum 55° C
- zawartość siarki: maksimum 10 mg/kg
- temperatura zablokowania zimnego filtra maksymalnie w stopniach Celsjusza:
w okresie przejściowym (od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15
listopada) – wynosi minus 10° C, a w okresie zimowym (od 16 listopada do końca
lutego) – wynosi minus 20° C
- gęstość w 15° C: od 820 do 845 kg/m³
- lepkość w 40° C: od 2 do 4,5 mm²/s
Pozostałe parametry jakościowe powinny odpowiadać Polskiej Normie
PN – EN 590.
Jednostką sprzedaży będzie jeden metr3 w temperaturze referencyjnej 15⁰C.
Dla paliw odbieranych autocysterną objętość wyliczona jest w oparciu o wskazania
przepływomierza objętościowego oraz gęstość w temperaturze 15⁰C zgodnie
z PN-ISO91-1.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeby własne.
Zamawiający zastrzega, że w razie zmniejszenia się potrzeby w zakresie przedmiotu
zamówienia, Zamawiającemu służy prawo stosownego ograniczenia zakresu
zamawianej dostawy paliwa, jednak ograniczenie to nie może spowodować, że
Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy w ilości mniejszej niż 260 m3.
Zakupione paliwo będzie przeznaczone na potrzeby własne Zamawiającego
i nie będzie przeznaczone do dalszego obrotu.
4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 05-09-2020

Dostawy będą realizowane w okresie obowiązywania umowy po zgłoszeniu
zapotrzebowania przez Zamawiającego co do ilości i terminu dostawy.
Zamawiający będzie składał zamówienia w dni robocze tzn. od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.
Zamawiający będzie przyjmował dostawy paliwa w dni robocze tzn. od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.
5. Termin płatności – 30 dni od daty dostawy każdej partii oleju napędowego
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
8. Wadium: jest wymagane - 20 000,00 PLN
9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych
10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
www.zdpawlowice.pl
Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6
12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Roman Kozyra
Ariel Wojciechowski (w sprawie składania ofert drogą elektroniczną)
13. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) prowadzą działalność handlową oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania w/w zamówienia;
2) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zapewniający
prawidłową realizację zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia

14. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie
www.zdpawlowice.pl w zakładce przetargi dla danego ogłoszenia przetargu.

Strona internetowa:

www.zdpawlowice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://obywatel.gov.pl/

Adres e-mail:

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

Adres skrytki ePUAP:

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP

Termin – 16-08-2019 r. do godz. 1000
15. Termin i miejsce otwarcia ofert:
16-08-2019 r. godz. 1215
Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

upust lub marża za 1 m3 oleju napędowego – 100%
17. Termin związania ofertą:
60 dni
18. Numer sprawy - nadany przez zamawiającego
145/2019

