
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 333248-2015 z dnia 2015-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gawłuszowice

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych dla budynku

administracyjnego w Gawłuszowicach (zbiornik podziemny V-6700 l), budynku Ośrodka Zdrowia w Gawłuszowicach

(zbiornik naziemny V-2700 l) oraz budynku...

Termin składania ofert: 2015-12-15

Gawłuszowice: Dzierżawa zbiorników i dostawa gazu propan do celów

grzewczych dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w

Gawłuszowicach, budynku Ośrodka Zdrowia w Gawłuszowicach, oraz

budynków wielofunkcyjnych w Krzemienicy i Młodochowie na 2016 r.

Numer ogłoszenia: 3203 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

BZP: 333248 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A, 39-307 Gawłuszowice, woj. podkarpackie, tel.

017 7744282, faks 017 5819118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa zbiorników i dostawa gazu propan do celów

grzewczych dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Gawłuszowicach, budynku Ośrodka Zdrowia w

Gawłuszowicach, oraz budynków wielofunkcyjnych w Krzemienicy i Młodochowie na 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan

do celów grzewczych dla budynku administracyjnego w Gawłuszowicach (zbiornik podziemny V-6700 l), budynku

Ośrodka Zdrowia w Gawłuszowicach (zbiornik naziemny V-2700 l) oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzemienicy

(zbiornik naziemny V-2700 l) i Młodochowie (zbiornik naziemny V4850 l)o parametrach technicznych zgodnie z

normą PN-C-96008:1998, oraz dzierżawa powyższych zbiorników. 2. Przewidywane szacunkowe

zapotrzebowanie gazu wynosi około 30 000 litrów. 3. Dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie w okresie

trwania zamówienia na podstawie dyspozycji wydanej przez Zamawiającego, odpowiednią cysterną zaopatrzoną

w atestowany miernik gazu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia

oraz wyładunek gazu. 5. Dostawy gazu realizowane będą w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze od
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poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo

niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SIWZ. 7. Wykonawca

zobowiązany jest do zamontowania instalacji gazowej zewnętrznej oraz 4 szt. zbiorników magazynowych gazu

płynnego o pojemności V 6.700 litrów (zbiornik podziemny 1 sztuka), V 2 700 litrów (zbiornik naziemny 2 sztuki) i V

4 850 litrów (zbiornik naziemny 1 sztuka). 8. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, który wygra przetarg na

własny koszt zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje nowe oraz przetankuje pozostały w zbiornikach gaz do

zainstalowanych zbiorników, a teren wokół zbiorników przywróci do stanu pierwotnego. Jakiekolwiek ubytki gazu

podczas przetankowania pokrywa Wykonawca w formie uzupełnienia gazu do stanu przed wytankowaniem. 9.

Koszty dostawy i transportu gazu ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający jest zwolniony z płatności akcyzy za

dostarczany gaz. 11. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 litr gazu (bez akcyzy). 12. Zaoferowana

cena jednostkowa będzie stała, tj. nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 13.

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. 14. Wymagania

stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do

prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie

będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków

zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do treści siwz., 15. W interesie Wykonawcy jest

zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.10-4.

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: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej Tadeusz Turkot, ul, Piaskowa 6, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1,24

Oferta z najniższą ceną: 1,24 / Oferta z najwyższą ceną: 2,50

Waluta: PLN .
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