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sprawy: 3/2010 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa paliw – oleju napędowego i benzyny w roku 2011 i 
2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach,  
 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
tel./fax: (43) 829-22-41 
Adres internetowy : bip.zgkim.blaszki.pl 
Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 
Dni i godziny urzędowania:  pon., wt., śr., czw., pt. w godz. 7:00 – 15:00 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 Pzp. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 
zwaną dalej ustawą. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 i 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa paliw do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach 
w roku 2011-2012 w następujących ilościach: 
 

Olej napędowy – PN – EN – 590:2002 90 000 litrów 
Benzyna eurosuper Pb 95 – EN 228:2003 3 000 litrów 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
 

09134100-8 Olej napędowy – PN – EN – 590:2002 

09132100-4 Benzyna eurosuper Pb 95 EN 228:2003 
 

 
Miejsce realizacji: zakupy paliwa będą dokonywane w sieci punktów sprzedaży paliw 
wykonawcy. 
Wydawanie zakupionych paliw odbywać się będzie do zbiorników paliwowych pojazdów 
samochodowych, ciągników rolniczych, maszyn roboczych oraz do kanistrów przez 
legalizowane przepływomierze. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość doraźnych tankowań pojazdów poza umową w 
różnych stacjach paliw na terenie kraju. 
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Zamawiający posiada następujące pojazdy i maszyny robocze: 
- 2 samochody osobowo dostawcze Lublin 
- 4 ciągniki rolnicze 
- 3 robocze maszyny budowlane 
- drobny sprzęt typu: sprężarki powietrza, agregaty prądotwórcze, kosiarki, wykaszarki, 

piły itp.  
- Ilość pojazdów  może ulec zmianie 

 
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom – Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości 
dostaw podwykonawcy. 
 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i    
      jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

-   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  
       zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 
 
od 01-01-2011r. do 31-12-2012r. sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; (wykonawca spełnia warunek 
jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi). 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;    
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
1.5 Posiadają stację paliw w odległości nie dalszej niż trzy km od siedziby Zamawiającego. 
 
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, niepodlegający 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zachodzą powody odrzucenia zgodnie z art. 89 ustawy 
PZP. 
 
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wskazanych warunków poprzez umieszczenie 
adnotacji „spełnia” lub „nie spełnia” na dokumencie stanowiącym informację o spełnieniu 
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.  
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 

1 do SIWZ 
2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 2 

do SIWZ 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  - załącznik nr 3 do SIWZ 
4)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o zamówienie 

publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  - załącznik nr 4 do 
SIWZ 

5) Istotne dla zamawiającego postanowienia  które będą wprowadzone do treści  
      Umowy - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający żąda od wykonawców 
niżej wskazanych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Koncesja na obrót paliwami 
ciekłymi 
 

 
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

 
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w dziale VI pkt A3, A4 i B1 dla 
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie 
- Wraz  z ofertą musi być przedłożone porozumienie lub inny dokument regulujący 
współprace podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum / 
spółki cywilnej, podpisany przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało 
zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia 
 

D. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. B. 1,  składa 
dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

3) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w ppkt.1 i 2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę 
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania 
się z wykonawcami. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Dopuszcza się porozumiewanie  się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email) 
- jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia , wnioski 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (email) każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Pytania muszą być skierowane na adres: 
adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Plac Niepodległości 13B,  98-235 Błaszki  
faksem: (43) 829 22 41 

 adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 
 

 

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko: Kierownik 

imię i nazwisko Stanisław Pawlak 

tel. 43 829 22 41 / 531651105 

fax.  43 829 22 41 

w terminach  w dni robocze od pn. do  pt. w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 

 

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zgodnie z art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
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zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane 
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości de kompletacji zawartości oferty. 
 
 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub upoważnionego pełnomocnika. 

2.  upoważnienie do pełnienia pełnomocnika - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  a pełnomocnictwo / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, 
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi 
być dołączone do oferty. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 
przedmiotu umowy. 
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C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  
 

 Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego: 

 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego -  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości  13B      

    

   

 

Oznakowanie oferty następujące:  
 
 

"Przetarg nieograniczony- znak sprawy  3/2010   
Dostawa paliw w roku 2011 i 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Błaszkach 
„Nie otwierać przed dniem  29.11.2010 r. godz. 11.00” ( termin otwarcia ofert) 

 
 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres oferenta, 
aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego / w siedzibie zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 

Pokój nr 1- sekretariat 

do dnia 2010-11-29 do godz. 10:45 

 
 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
 
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
 
    dnia 2010-11-29 o godz. 11.00 
 
3. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia,  warunki płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
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Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi 
przez Zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen, 
 
Wykonawca winien podać w ofercie średnią cenę 1 litra paliwa z ostatnich 3 miesięcy dla 

punktu sprzedaży znajdującego się najbliżej sprzedającego. W cenie winien być 
uwzględniony oferowany przez wykonawcę stały rabat. 

Cena określona w ten sposób zostanie przyjęta przez zamawiającego do oceny i porównania 
ofert. 

  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu 
zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

Zapłata za zakupione paliwa, w okresie obowiązywania umowy z wybranym w drodze 
przetargu wykonawcą,  będzie dokonywana w oparciu o cenę dnia na stacji paliw (cena z 
dystrybutora pomniejszona o stały rabat wskazany w ofercie przetargowej). 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją, 

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez 
osoby uprawnione, 

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 

Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 
kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
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zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do 
przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z 
obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
 

Cena 
          Oferta z najniższą ceną 
L.p. = -------------------------------------- x 100 pkt 
         Cena oferty rozpatrywanej 
 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
 
 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 
zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, oraz na stronie internetowej zamawiającego, 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;   
-  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 
- zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2. , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób;   
- zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pismem. 
 
 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
 
Postanowienia umowy zawarto w   projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5. 
 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
ustawie. 
 
 
XVIII. Opis części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 
XIX. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
 
XX. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 
 
XXI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do 
porozumiewania się drogą elektroniczna. 
 

1. Adres strony internetowej: bip.zgkim.blaszki.pl 
2. Adres poczty elektronicznej: zgk-blaszki@everest-pi.com.pl 

 
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie 
rozliczeń z zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 
 
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 
 
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
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XXVI. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Załącznik nr 1– Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o 

zamówienie publiczne  
 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 
 
 
Zatwierdzam: 
Błaszki dn. 12 Listopad 2010 r.                        
______________________________________ 
                                                                            Dyrektor  -  mgr inż. Kazimierz Błaszczyk 
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Nr sprawy 3/2010 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:    ............................................................................. 

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

Siedziba:    ............................................................................. 

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

Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................................................. 

Adres internetowy (URL):             ............................................................................. 

Numer telefonu:   ............................................................................. 

Numer faksu:              ............................................................................. 

Numer REGON:   ............................................................................. 

Numer NIP:    ............................................................................. 
 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13B 
tel./fax: (43) 829-22-41 
 
Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę paliw– oleju 
napędowego i benzyny w roku 2011 i 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Błaszkach, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz 
ogłoszonego na stronie internetowej zamawiającego  bip.zgkim.blaszki.pl  i w 
siedzibie Zamawiającego, zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia tj. dostawa 
paliw do pojazdów zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych na następujących 
warunkach cenowych: 

 
cena netto...........................................................................................................zł 
 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 

http://www.zdpp.pl/
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Wielkość rabatu …………………….. jest stała w okresie realizacji umowy bez 
względu na miejsce sprzedaży paliwa. 
 

 
Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 

 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 Posiadam wiedzą i doświadczenie  

 Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 

 posiadam stację paliw w odległości ........ km (maks. 3km) od siedziby 
Zamawiającego, tj. Błaszki, Plac Niepodległości 13B. 

 Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie wnoszę do niej 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: 
 
od 01.01.2011 do 31.12.2012 r. sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. 
 
 

Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy  został zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się – w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, na wymienionych w projekcie umowy warunkach, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, 
lub dokonanych modyfikacji i zmian przez Zamawiającego. 

 
 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
 
 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert. 
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy 

Data ....................................................... 
 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 14 
 

 
Nr sprawy 3/2010 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

                                                                                    Załącznik nr 2 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
 

Formularz cenowy 
 
 

Składając w imieniu................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
ofertę w trybie: przetargu nieograniczonego 
na: dostawę paliw– oleju napędowego i benzyny 
oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 
 
 
 

Opis Ilość 
jednoste

k 
 

Średnia cena  
jednostkowa 1 

l produktu z 
ostatnich 3 
miesięcy 1  

netto/brutto* 

Rabat Wartość  
ilość x cena 
netto/brutto* 

 

Stawka 
VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Olej napędowy 

Kod CPV 09134100-8 
90 000 l     

Benzyna eurosuper Pb 95 
Kod CPV 09132100-4 

3 000 l     

Ogółem za całość 
zamówienia 

     
 

 
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza 
ofertowego. 
 
 
 
 
 
...............................,dn. .................. ........................................ 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

 

 

                                                 
1
 Średnia cena z trzech miesięcy winna uwzględniać udzielony rabat. 

* Niepotrzebne skreślić 
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3/2010                                                                                                Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw– oleju napędowego i benzyny w roku 2011 i 2012 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, nr sprawy 3/2010 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ),oświadczam, że spełniam niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. Posiadam wiedzą i doświadczenie  
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
______________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem 

świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

............................., data ..................... 
 
 
 

________________________________ 

 
                                                                          
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 

 



str. 16 
 

 
3/2010                                                                                                Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw– oleju napędowego i benzyny w roku 2011 i 2012 dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, nr sprawy 3/2010 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
Adres 
wykonawcy.................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ),oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia 
 
 
 
 
______________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem 

świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

............................., data ..................... 
 
 

________________________________ 
 

 
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
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UMOWA NA DOSTAWĘ PALIW  
 

     Zawarta w dniu ………………………... w Błaszkach pomiędzy:  

1.Zakładem Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej, ul. Pl. Niepodległości 13B, 98-235 

Błaszki 

NIP 827-000-87-77, REGON 730021959, działającym na podstawie Uchwały nr XIX/103/92 

Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 13 kwietnia 1992 r   

zwanym dalej "Zamawiającym"  

reprezentowanym przez: 

1.  Dyrektora               -  mgr inż. Kazimierza Błaszczyka 

2. Główną Księgową  -  mgr  Halinę Doruch 

a  

2…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

 Regon …………………………………………….; NIP ……………………………………………   

zwaną dalej "Wykonawcą"   

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1. 
 
DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, użyte w treści umowy pojęcia i określenia 

należy rozumieć: 

1) Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na 

warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, 

stanowiących jej integralną część.  

2) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy. 

3) Odbiór - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie dostaw bez zastrzeżeń. 

4) Wada - cecha zmniejszająca wartość przedmiotu dostawy lub wykonanych niezgodnie z 

ustaleniami Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie normami, lub innymi 

wskazaniami wymaganymi przepisami prawa. 



str. 18 
 

5) Gwarancja, gwarancja jakości - dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez 

Wykonawcę na wykonany przedmiot dostawy określający zakres i terminy oraz uprawnienia 

określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.  

6)    Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

 

 
§ 2. 

 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu 

numer: 3/2010.  

2.     Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i trybu współpracy między 
stronami w zakresie dokonywania Transakcji Bezgotówkowych, oraz określenie 
zasady rozliczeń za Transakcje Bezgotówkowe dokonywane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej w Błaszkach w stacji paliw w  ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.Przedmiot umowy dotyczy:   

 1). Dostawy paliw – oleju napędowego i benzyny do pojazdów i sprzętu będącego w 

posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach w okresie od  01-

01-2011 do 31-12-2012 r. 

  2). Dostawa paliw pędnych realizowana będzie poprzez indywidualne tankowanie do 

posiadanych przez Zamawiającego pojazdów i sprzętu na Stacji paliw Wykonawcy w 

………………………………………………. poprzez legalizowane przepływomierze - 

codziennie w godzinach pracy stacji tj. od …....... do ………….. 

  3).Przewidywane zapotrzebowanie paliw oraz pozostałych produktów wynosi: 

Olej napędowy - PN - EN - 590:2002  90 000 litrów 

Benzyna eurosuper Pb 95 - EN 228:2003    3 000 litrów 

  4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych paliw w ramach 

ustalonej ceny. 

4. Całkowitą wartość zamówienia ustalono na kwotę: 

- Netto: ………………………. zł 

- Podatek VAT: …………………………….. zł 

- Brutto: ……………………………….. zł 
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§ 3. 

1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za 

realizację postanowień umowy są: 

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 
Ze strony Zamawiającego: Stanisław Pawlak  nr telefonu (043) 829 22 41 lub 531651105 
 
2. Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami 

zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy. 

3. Reklamacje załatwiane będą w terminie 3 dni. 

 

§ 4. 

1.Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2011 do 31.12.2012 r., z tym że na wypadek 

wcześniejszego zrealizowania maksymalnych ilości przedmiotu zamówienia albo 

wydatkowania kwoty jaką w oparciu  o wynik postępowania Zamawiający mógł przeznaczyć 

na realizację zamówienia umowa wygaśnie przed upływem tego terminu. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia 

odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz w ilościach określonych 

w opisie. 

2. Dostawy paliw realizowane będą bezpośrednio do pojazdów mechanicznych i sprzętu 

na Stacji paliw Wykonawcy w ………………………………………………………….. 

3. Ewidencja rozliczeń: przyjmuje się tygodniowy okres rozliczeń tj. 7 dni, poniedziałek - 

niedziela za faktycznie pobraną ilość paliwa i pozostałych produktów.  Faktura będzie 

wystawiana po upływie tego okresu oraz ostatniego dnia miesiąca bez względu na ilość 

dni mijającego tygodnia.   

Ewidencja będzie prowadzona przez Wykonawcę i obejmować będzie: 

- rodzaj pobranego paliwa, 

- ilość pobranego paliwa, cenę potwierdzone podpisem czytelnym kierowcy pojazdu lub 

operatora sprzętu,  

- data pobrania paliwa, 

- nr rejestracyjny pojazdu. 

- rodzaj ,ilość, cenę pozostałych produktów  potwierdzone podpisem czytelnym 

upoważnionej osoby  

  

Dokument ten jako załącznik stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury do zapłaty za 

pobrane paliwo.  
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Zamawiający przy zawarciu umowy sporządzi i przekaże Wykonawcy wykaz osób 

upoważnionych do odbioru paliwa, ze wskazaniem pojazdu dla którego osoba ta  może 

pobierać paliwo i rodzaju paliwa. 

 

 

 

§ 6. 

1. Z tytułu nie zrealizowanych transakcji do wysokości zamówienia Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać żadne roszczenie. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, 

kierując swe roszczenia do Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu dostaw  o których mowa w § 5 pkt 3 

wynagrodzenie po cenach brutto na dystrybutorze w Stacji paliw w dniu pobrania paliwa, 

pomniejszonych o udzielony stały rabat określony w  § 7 pkt 2.1. 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

 2.1. Wysokość udzielonego stałego rabatu w wysokości:  

Olej napędowy  …………………… % 

Benzyna eurosuper Pb 95  …………………… % 

3. Oferowana w dniu składania ofert wysokość rabatu zostanie utrzymana na tym samym 

poziomie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Rabat odliczany będzie każdorazowo od obowiązującej w dniu sprzedaży ceny brutto za 

1litr.   

5. Do faktur muszą być dołączone dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez 

upoważnioną przez  Zamawiającego osobę. 

6. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży. 

7. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

8. Termin zapłaty w ciągu ilość dni 14 od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę. 

9. Cena jednostkowa za 1 litr dostawy może podlegać zmianom o uzasadnione i 

niezależne od Wykonawcy przesłanki mające wpływ na jej wysokości i obowiązywać będzie 

jako podstawa obliczenia w dniu sprzedaży z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2.  
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10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie 

faktur. 

§ 8. 

1.Umowa niniejsza może być rozwiązana przed upływem terminu , na który została zawarta , 

przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

2.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresy wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę istotnych postanowień umowy,  w szczególności dostarczenia przedmiotu 

zamówienia nienależytej jakości (niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami-

właściwościami) . 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie 

stanowią inaczej. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, 

likwidacyjnego i egzekucyjnego. 

Obowiązek ten dotyczy również adresu i siedziby każdej ze stron. Wszelka korespondencja 

wysłana na ostatni znany stronie adres ma moc prawną skutecznie doręczonej, bez względu 

na adnotację poczty lub innego doręczyciela.  

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy na siedzibę Zamawiającego . 

§ 10. 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
dla Wykonawcy.                                              

§ 11. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

-    specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

-    oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; 

- zbiorczy kwit wydania paliwa i oleju – załącznik nr 1 do umowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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                                                                                       Zbiorczy kwit wydania paliwa                                                             

Załącznik nr 1 do umowy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

z dnia ……………………………………. 

 
Lp Data Nazwisko i imię 

uprawnionego 
Nr 

rejestracyjny 
………….. 

Olej 
napędowy 
PN-EN-

590:2002 
Ilość w 
litrach 

Benzyna 
Eurosuper 

Pb95 –
EN228:2003 
ilość w litrach 

Cena 
jedn. 
brutto  

Zł. 

Wartość 
berutto 

Zł. 
 

Podpis 
pobierającego 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

 


