Wodzisław Śląski 20 listopada 2017 r.

MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 8 ogłasza postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie :
„ Zakup paliwa gazowego dla potrzeb głównego budynku MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śl. ul.
Bogumińska 8.”
Zamawiający w obecnej chwili zaliczany jest do grupy taryfowej W-4 przy zużyciu rocznym kształtującym się
na poziomie około 30 tys. m3.MOSiR „CENTRUM” zastrzega sobie, że podstawą rozliczenia z tytułu zużycia
paliwa gazowego będzie rzeczywisty odczyt licznika.
- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncesję lub inne zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym.
- Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem oferty wykazał się wykonaniem
zamówień na sprzedaż paliwa gazowego o wartości minimalnej 50.000,00 zł. W przypadku prowadzenia
działalności krótszej niż dwa lata przedłożenia zaświadczenia o zrealizowaniu w tym okresie zamówienia o
wartości minimalnej 50.000,00 zł.
- Wykazanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
- Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
Kryteria oceny ofert : najniższa cena
Termin składania ofert : 8 grudnia 2017 r. do godziny 10.00
Miejsce składania ofert : MOSiR „CENTRUM”, 44-300 Wodzisław Śl. Bogumińska 8
- Termin realizacji zamówienia 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Oferty można składać : osobiście lub pocztą do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie MOSiR
„CENTRUM” 44-300 Wodzisław śl. Bogumińska 8. ( W przypadku drogi pocztowej liczy się data wpływu do
Zamawiającego ) oraz poprzez e mail : kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl.
W razie pytań odnośnie prowadzonego postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie
zaproszenia do składania ofert na zakup paliwa gazowego dla MOSiR „CENTRUM” odpowiedzi udzieli p.
Adam Mokry tel.32 4551519.
Dyrektor
MOSiR „CENTRUM”
Bogdan Bojko

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………………………………….

…………………………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy

miejscowość , data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Lp.

Podmioty na rzecz których
dostawy zostały wykonane

Przedmiot – zakres wykonanych
dostaw ( jedno zamówienie na
kwotę min. 50 000, 00 zł. )

Data
Wartość dostaw
wykonania wykonanych przez
Wykonawcę

1
2
3

Załączniki : dowody potwierdzające należyte wykonanie ww pozycji.

………………………………………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa Wykonawcy : ……………………………………………..
Adres Wykonawcy : ………………………………………………
Powiat : …………………………………………………………………
Województwo: ……………………………………………………..

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na

„ Zakup paliwa gazowego dla potrzeb głównego budynku MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śl. ul.
Bogumińska 8.” :
1. oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem za cenę :
wartość ofertowa netto za 1 m3 paliwa gazowego ………………………………zł.
Słownie zł.: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………netto
wartość ofertowa brutto za 1 m3 paliwa gazowego ………………………………zł.
Słownie zł.: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………brutto
2. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia tj. styczeń – grudzień 2018 r.
3. Warunki płatności :
14 dni od dnia wpływu faktury do zamawiającego.
4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności zamówienia :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwy podwykonawców ( firm ) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej ( W przypadku przynależności do grupy kapitałowej
oświadczenie należy wykreślić i dołączyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej )

…………………………………………………………………
Podpisy i pieczęć osób upoważnionych

