MUZEUM
HISTORYCZNO· ARCHEOLOGICZNE
tel./fax (41) 330-45-50; 265-36-51
27-400 Ostrowiec Św.,ul. Świętokrzyska 37
NIP 661-10-33-606, REGON 291233313

Sudół, dnia 24.11.2015r.

AT.260.8.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 8/2015

I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.;ul. Świętokrzyska 37,27-400 Ostrowiec
Św., tel. 41 3304550, www.muzeumostrowiec.pl. e-mail: sekretariat@krzemionki.info
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych
do budynku obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki
w miejscowości Sudół 135a.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
l)

Dostawy gazu będą odbywać się partiami wg. bieżącego zapotrzebowania w ilości
szacunkowej około 30 000 litrów w okresie trwania umowy tj. od dnia 01.01.20 16r. do dnia
31.12.2016r.

2) Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie. Termin realizacji każdego zamówienia
od momentu zgłoszenia telefonicznego nie może być dłuższy niż 48 godzin.
3) Dostawy będą realizowane sukcesywnie (nie mniej niż 40001) w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą,
w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
4) Dostawa do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach, Sudół 135a (zbiornik
o pojemności 6400 l, ciśnienie robocze dla zbiornika wynosi 1,56 MPa,)
5) Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił
kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek
na realizację dostawy.
6) Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00 -15.00.
7) Gaz dostarczany będzie specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu
umożliwiający określenie jego ilości w każdej dostawie.
8) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu zbiorników i instalacji zbiornikowej
po dokonaniu tankowania zgodnie z wymogami przepisów prawa, PN i wymagań UDT oraz
dokonania stosownego wpisu w książce ruchu zbiornika (lub książce napełnień).
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas tankowania
zjego winy.
10) W razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający
niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest
rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 3 dni licząc od daty
jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi
na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania przez Wykonawcę
uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji.

11) Uznanie reklamacji dotyczących jakości, o której mowa powyżej następować będzie na koszt
własny Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i wymianę gazu na wolny od wad
w terminie 2 dni od daty uznania reklamacji.
12) Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać obowiązujące wymogi
jakościowe Polskich Norm, a w szczególności normy PN-C-96008: 1998.
13) Wymagany termin i forma płatności: 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy.
14) Formuła cenowa, w oparciu o którą realizowane będą dostawy gazu została opracowana
na podstawie publicznie publikowanych danych dotyczących cen propanu w dzienniku
Rzeczpospolita wydanie poniedziałkowe (dodatek B - Rynki & Notowania) dla miasta Kielce.
15) Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczany gaz będzie obliczane wg wzoru:
W= (eJ - U) xG+ 23%VAT
gdzie:
W - wynagrodzenie brutto (PLN) bez akcyzy
CJ - cena jednostkowa netto za litr gazu publikowana w ostatnim, poprzedzającym dostawę,
poniedziałkowym wydaniu gazety Rzeczpospolita (dodatek B) dla miasta Kielce,
zł.,
na dzień
20 16r.
U - upust w wysokości
% netto/litr - zgodnie ze złożoną ofertą,
G - ilość dostarczonego gazu (litr).
16) Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających tylko w przypadku długo
utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących zwiększenie
ilości dostaw gazu (do 20% zamówienia podstawowego).

III.

Dokumenty, jakie mają dołączyć Wykonawcy:

- Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z poźn.
zm.), lub równoważny aktualny dokument uprawniający do obrotu paliwami płynnymi.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

IV.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena oferty, zgodnie z załączonym formularzem, zostanie obliczona przy uwzględnieniu upustu
cenowego zaproponowanego przez wykonawcę w ofercie, oraz średniej z cen detalicznych netto
oferowanych przez głównych dostawców na rynku (ceny propanu Ameri-Gas Polska Sp. z 0.0.
z dnia najbliższego po terminie publikacji zapytania ofertowego tj. 30.11.2015r.) publikowanych
w dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Rynki & notowania w tabeli dla miasta Kielce dla cen
propanu według wzoru:
Cena oferty = {cena Ameri-Gas z dnia 30.11.20 15r.} x 1.23 (kwotę należy zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku) x 30 000 x{100% -zaoferowany upust(%)/100%}
V.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Najniższa cena obliczona wg. wyżej wymienionego algorytmu.

VI.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie podpisana na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
VII.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św., do dnia l1.12.2015r. do godz. 10.00.
2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.12.2015r., a wynik wyboru najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.00 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki, Sudół 135a oraz na stronie internetowej www.bipplUzeumostrowiec.pl

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofeł1ę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

Dyrektor Muzeum
Historycznoc
logicznego
w Ostraw
t krzyskim

Załącznik do zapytania ofertowego nr 8/2015
pieczęć oferenta

miejscowość, data

MUZEUM HISTORYCZNO - ARCHEOLOGICZNE
ul. Świętokrzyska 37

w Ostrowcu Św.

27-400 Ostrowiec Św.

FORMULARZ OFERtOWY
Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Telefon:

e-mail:

Nr REGON:

.
.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami VAT
NrNIP:

.

CENA OFERTY
Cena oferty = {cena Ameri-Gas Polska Sp. z 0.0. dla miasta Kielce z dnia 30.11.2015r.} x 1.23
(kwotę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) x 30000 x {I 00% -zaoferowany
upust(%)/1 00% }

Cena oferty

=

Łączna cena brutto wynosi:

[złlI] x 1,23 x 30000 [l] x (100% - upust
.

Słownie cena oferty:

podpis

[%])/100%)

