Wiślica, dnia 20.09.2021 r.
Numer sprawy: OR.271.6.2021.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2021.
Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022
Zamawiający
GMINA WIŚLICA
OKOPOWA 8
28-160 WIŚLICA
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH
Działając na podstawie art. 248 ust 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wzywa Wykonawców:
1. EUROSPED PALIWA SP.Z O.O., SP. KOMANDYTOWA, 91-902 BYTOM,
UL. DWORSKA 6,
1. PETROBOS SP.ZO.O, UL. ZAGNAŃSKA 27, 25-528 KIELCE
do złożenia ofert dodatkowych
Zgodnie z art. 251 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172502/01,
Numer sprawy: OR.271.6.2021, Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w sezonie
grzewczym 2021/2022 kryteriami oceny ofert była cena oferty (60% wagi) oraz czas dostawy
zamówienia cząstkowego (40 % wagi).
W zakresie wyżej wymienionego zamówienia złożono dwie oferty przez w/w Wykonawców
o takim samym bilansie ceny oraz kryterium czas dostawy zamówienia cząstkowego.
W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego do
rozstrzygnięcia przetargu jest konieczne złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.
SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY DODATKOWEJ
1) Ofertę dodatkową należy sporządzić zgodnie z treścią FORMULARZA
DODATKOWEJ, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego wezwania.

OFERTY

2) Ofertę dodatkową składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.
3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Ofertę należy złożyć w oryginale.
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym)
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione
do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione
do
reprezentowania
odpowiednio
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówieniaOfertę wraz z
wymaganymi dokumentami należy przekazać przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
7) Jeżeli dotyczy: Jeżeli oferta dodatkowa składana jest przez pełnomocnika należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy udzielającego
pełnomocnictwa, Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również
notariusz.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY DODATKOWEJ
1) Cena oferty dodatkowej uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2) Cena podana w ofercie dodatkowej winna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
5) Cenę za wykonanie części przedmiotu zamówienia należy wyliczyć i przedstawić w
"FORMULARZU CENOWYM DO OFERTY DODATKOWEJ" stanowiącym - Załącznik
Nr 2, a następnie tak obliczoną cenę/y należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY
DODATKOWEJ” stanowiącego Załącznik Nr 1.
- cena hurtowa producenta za 1 litr netto podana w ofercie dodatkowej ma być przyjęta
do celów oceny oferty dodatkowej na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień
07.09.2021 roku, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
1) Oferty należy składać do dnia 23.09.2021 do godziny 10:00
2) Oferty zostaną otwarte dnia 23.09.2021 o godz. 11:00

Jarosław
Jaworski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Jaworski
Data: 2021.09.20
13:00:49 +02'00'

Załącznik Nr 1
FORMULARZA OFERTY DODATKOWEJ

1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................

Data .....................

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON/KRS/CEIDG:
Numer NIP/PESEL:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Adres skrzynki ePUAP:

………………………………

2. Dane dotyczące zamawiającego
GMINA WIŚLICA
UL. OKOPOWA 8
28-160 WIŚLICA
3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do wezwania do złożenia oferty dodatkowej z dnia 20.09.2021 r. w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172502/01 na:
„Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022”, Numer sprawy:
OR.271.6.2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
* niepotrzebne skreślić
UWAGA!!!
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym

Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY DO OFERTY DODATKOWEJ
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość ................................................

Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
CENA ZA 1 LITR OLEJU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
- nazwa producenta którego oferuje Wykonawca …….……...………………………….
- cena hurtowa producenta za 1 litr (netto) na dzień 07.09.2021 roku wynosi
…………………….zł
- upust*/ marża* w wysokości ………..…...%
- cena za 1 litr (netto) po zastosowaniem upustu*/ marży* wynosi …….…..…… zł
UWAGA !!!!
- Cena hurtowa producenta za 1 litr netto podana w ofercie ma być przyjęta do celów oceny
oferty na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 07.09.2021 roku, w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.
- Wskazana marża lub upust jest stały przez cały okres realizacji zamówienia, zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz
wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
CENA OFERTY OBLICZONA Z WYKORZYSTANIEM TABELI
Lp

Rodzaj opału

Ilość

Cena za 1 litr netto

Netto

po zastosowaniu

(3x4)

upustu*/marży*
1.

1.

2.

3.

Olej opałowy do kotłowni 100 000
olejowej przy Zespole
litrów
Szkolno- Przedszkolnym w
Wiślicy

4.

5.

2.

Olej opałowy do kotłowni 30 000 litrów
olejowej przy Urzędzie
Miasta i Gminy Wiślica

3.

Olej opałowy do kotłowni 30 000 litrów
olejowej w Samorządowym
Zakładzie
Opieki
Zdrowotnej w Wiślicy

Razem netto
VAT
Ogółem wartość brutto

Wartości z pozycji razem netto, vat, ogółem wartość brutto) należy przenieść do
formularza oferty dodatkowej w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za
wykonanie przedmiotu zamówienia - cena oferty.
*niepotrzebne skreślić
UWAGA!!!
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym

