Będzin, dnia 1.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej 144 000 EURO

„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie”
Sprawa nr PT-2370/1/19

1.

Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin.

2. Określenie trybu zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy
przedmiotowego zadania.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bedzin.kppsp.gov.pl
http://bip.bedzin.katowice.kwpsp.gov.pl
SIWZ będzie można odebrać również osobiście w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie ul. Modrzejowska 74 w sekretariacie,
w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku. Formularz
SIWZ – bezpłatny.
4. Określenie przedmiotu zamówienia (wielkość lub zakres zamówienia):
„Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie”
a) benzyna bezołowiowa Pb 95, kod CPV 09132100-4, szacunkowa ilość
w okresie dwóch lat i pięciu miesięcy do 4500 litrów.
b) olej napędowy ON, kod CPV 09134100-8, szacunkowa ilość w okresie
dwóch lat i pięciu miesięcy do 78000 litrów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia :
31.12.2021 r.

rozpoczęcie 1.08.2019 r. zakończenie

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania
oceny spełnienia tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie
podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ. Zamawiający dokona
oceny spełnienia w/w warunków pod względem formalnym i merytorycznym
analizując złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty w tym:
 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
 wykaz wykonywanych dostaw paliw w okresie ostatnich trzech lat
 wykaz stacji paliw spełniających kryteria zawarte w SIWZ
 wykaz ilości stacji w powiecie będzińskim umożliwiających
bezgotówkowe tankowanie
8. Informacja na temat wadium: Zamawiający przez przystąpieniem do
postępowania nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
 Cena – 60%
 Odległość najbliższych stacji Dostawcy – 20%
 Ilość stacji w powiecie będzińskim umożliwiających bezgotówkowe
tankowanie – 15%
 Upust cenowy – 5%
10. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat główny Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin,
do dnia 12.07.2019 r. godz. 12:00. Język sporządzenia oferty – Polski.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert: sala sztabowa Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin,
w dniu 12.07.2019 r. godz. 12:30.
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie
zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
17. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami
są:
st. asp. Krzysztof Mroziński; asp. Marcel Kolasa w okresie poprzedzającym
złożenie ofert w godz. od 7:30 do 15:30 Tel. 32 2944563; 32 2675031
wew.563, fax: +48 322944546, e-mail: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
18. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 01.07.2019 r. w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem .....................................

Podpisał:
KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
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