
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 493550-2012 z dnia 2012-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kodrąb 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu 

Gminy Kodrąb. Olej opałowy tankowany będzie do 3 zbiorników o pojemności 1000 litrów 

każdy, zlokalizowanych w Kodrębie przy ulicy 22 Lipca 7. ... 

Termin składania ofert: 2012-12-14  

 
Kodrąb: Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb 

 

Numer ogłoszenia: 7138 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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

numer ogłoszenia w BZP: 493550 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, woj. 

łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju 

opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 

dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb. Olej opałowy tankowany 

będzie do 3 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, zlokalizowanych w Kodrębie przy 

ulicy 22 Lipca 7.  

Szacunkowe zapotrzebowanie: 16.000 litrów na rok.  

Olej musi spełniać następujące parametry:  

- gęstość w temperaturze + 20 st.C 0,88 g/ml;  

- temperatura zapłonu powyżej + 55 st.C;  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=493550&rok=2012-12-06


- lepkość w temperaturze +20 st.C 4-8 mm/s;  

- zawartość siarki nie większa niż 0,3 %;  

- wartość opałowa nie mniejsza niż 41,7 MJ/kg.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostaw maksymalnie o 15 % 

zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 

Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu dostaw 

maksymalnie o 15 % ilości zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć 

zamawiającemu na takich samych warunkach jak przedmiot zamówienia.  

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 

2006r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 ze zm.) oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym 

zgodnym z § 2 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku 

w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów 

instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe. Realizacja 

zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego 

zamówień częściowych (pisemne zamówienie, e-mail, fax, telefon), określających 

zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego. Jednorazowa dostawa powyżej 1500 l. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

zamówiony olej opałowy na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia (pisemne zamówienia, e-mail, fax, telefon).  

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 2.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie 

świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy.. 

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: 02.01.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 



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

 PETROLIS SP. Z O.O., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51819,80 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 47520,00 

 Oferta z najniższą ceną: 47520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48160,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


