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Załącznik nr 1 do SIWZ 
341-2/PN/2021 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawy oleju opałowego i węgla orzech” 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

Część I – dostawa oleju opałowego lekkiego 

Część II – dostawa węgla „kostka” – wymiary ziarna 63-200 mm, wartość opałowa ≥28MJ/kg, 
zawartość popiołu 4-6% 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego 
 

Jednostka Adres kotłowni Olej opałowy (litrów w tys.) 

 
MGOKiR w Mroczy 

ul. Sportowa 1 20 

Witosław 33 10 

Świetlica Wiejska 
Drążno 

2 

Świetlica Wiejska 
Krukówko 

2 

Świetlica Wiejska 
Wiele 

2 

 ul. marsz. Józefa 
Piłsudzkiego 4 

26 

 Świetlica Ostrowo 2 

Razem 64 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla orzech, zgodnie z poniższym wykazem: 
 

 
 

Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, na które będą wystawiane 

faktury: 
 
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 

ul. Sportowa 1 
89-115 Mrocza 
NIP: 5581463393  
Osoba upoważniona do kontaktu:  

   
pracownik ds. kadr i płac, Stachowska Kinga – tel. 504 070 518 
 
 
 

Jednostka Adres kotłowni Węgiel orzech (ton) 

 
MGOKiR w Mroczy 

ul. Śluzowa 6 40 

Razem 40 
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               Załącznik nr 2 do SIWZ 
341-2/PN/2021 

………………………………………….. 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

………................, dnia .................. 
 
 
 

O F E R TA 
 

Nazwa Wykonawcy: 

 
 
 

- zwany w dalszej części oferty Wykonawcą 

Forma organizacyjno - 
prawna Wykonawcy: 

 
 
 

Osoba Wyznaczona przez 
Wykonawcę do kontaktów z 
Zamawiającym: 
Imię i nazwisko oraz nr tel., 
faks (do korespondencji faksowej - na 
podany numer będą wysyłane wszystkie 

informacje faksowe), e-mail (do 
korespondencji elektronicznej - na podany 
adres będą wysyłane wszystkie informacje 
przesyłane drogą elektroniczną) 

 

 

Siedziba Wykonawcy:  

Miejscowość:  

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Telefon:  

Faks:  

Strona www:  

 

Posiadamy: 

NIP: ………………………………….. 

REGON: …………………………….. 

Osobą uprawnioną do reprezentowania jest/są: ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy]: 

 

Czytelne imię i nazwisko Podpis Parafa 

  
 
 

 

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko). 
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UWAGA 

Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty 
musi być podpisana lub parafowana, zgodnie z wymogami SIWZ. 

 
 
 

Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji 
Sportowa 1 
89-115 Mrocza 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 341-2/PN/2021, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy oleju opałowego i węgla 

kostka” 

oferujemy: 
 
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ na warunkach określonych w SIWZ (wraz 
z załącznikami) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.  
 
 
1. Cena realizacji zamówienia: 

 

Część I zamówienia –dostawa oleju opałowego 

Cena netto 
za litr 

 
............................................................ zł 

 
słownie : ( ....................................................................................................................... ) 

VAT 

 
 

.............. %     =   ............................................ zł 
 

Cena brutto 
za litr 

 
............................................................ zł 

 
słownie : ( ........................................................................................................................) 

 
Kwota 

rabatu na 
każdym 
litrze w 

stosunku 
do ceny 

detalicznej 
z dnia 

zamówienia 

 
 

………………….....zł ……………………gr 
 
Słownie: ( …………………………………………………………………………………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część II zamówienia –dostawa węgla „kostki” - wymiary ziarna 63-200 mm, wartość opałowa 
>28MJ/kg, zawartość popiołu 4-6% 
 

Cena netto 
za tonę 

 
............................................................ zł 

 
słownie : ( ....................................................................................................................... ) 



 4 

VAT 

 
 

.............. %     =   ............................................ zł 
 

Cena brutto 
za tonę 

 
............................................................ zł 

 
słownie : ( ........................................................................................................................) 

 
 
 
Na cenę łączna brutto wymienioną w punkcie 1 składają się czynności zawarte w Załączniku nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że: 

1) Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póz. zm.). 

2) Składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, 
ze dany dokument jest zgodny z oryginałem. 

3) Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ o raz projekcie umowy. 
4) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5) Uważamy się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
6) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz 

wykonania zamówienia.  
 

3. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - (Załącznik nr 3 do SIWZ)  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i załączniki, o ile prawo reprezentowania 
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

4) Zaakceptowane i uzupełnione „Istotne postanowienia umowy” - (Załącznik nr 4 do SIWZ 

oraz Załącznik nr 5), 

5) Oświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS 

6) ..................................................................................................................................... 

 (wpisać nazwy odpowiednich załączników - jeśli wykonawca takowe załącza) 

 

 

 

 

........................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

........................................................... 
            (miejscowość i data)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
        341-2/PN/2021 

 
 
Nazwa Wykonawcy .................................................... 
 
 
Adres Wykonawcy  .................................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu 341-2/PN/2021, prowadzonym przez Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, którego 

przedmiotem jest: „Dostawy oleju opałowego i węgla orzech”,  zgodnie ze szczegółowym zakresem 

rzeczowym zawartym w SIWZ oświadczam, że, będąc Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 341-2/PN/2021 nie podlegam wykluczeniu z wyżej wskazanego 

postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonego w art. 24 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

póz. zm.). 

 

Spełniamy wymogi art. 22 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

………................ dnia ..................... 
 

 
 
 
 

……………………….…………………………. 
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 
        341-2/PN/2021 

 

Istotne postanowienia umowy 

Zawarta dnia ........................ r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy,  
z siedzibą w 89-115 Mrocza, Sportowa 1, pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Mariana Wiśniewskiego Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Mroczy,  

 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
..................................................................................................................................................... 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego, 341-2/PN/2021. pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu 
.........................................................., a Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia                   
i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

2. Szczegółowy opis oraz wielkość przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Termin realizacji 
§ 2 

1. Węgiel dostarczany będzie do magazynu paliwowego Zamawiającego partiami wg bieżących 
potrzeb, transportem Wykonawcy.  

2. Wydanie węgla nastąpi tylko przy udziale Zamawiającego. Osobą uprawnioną do odbioru i 
składania kolejnych zamówień jest .................................................... 

3. Realizacja kolejnych dostaw będzie następowała do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie.  

4. Do każdej partii węgla powinien być dołączony certyfikat – świadectwo jakości. 
 

§ 3 
1. Dostawca zobowiązuje się zabezpieczać dostawy węgla określone niniejszą umową w okresie od 

stycznia 2021r. do grudnia 2021r. 
2. Ustala się, że dostawy węgla rozpoczną się od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 

01.01.2020r.) w terminach i ilościach, dwustronnie uzgodnionych wg potrzeb Odbiorcy. 
3. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw Wykonawca nie będzie rościł 

pretensji z tego tytułu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu węgla od innego Wykonawcy w przypadku nie 

dostarczenia węgla  przez Wykonawcę w terminie i obciążenie Wykonawcy różnicą w przypadku 
zakupu węgla za cenę wyższą od wymienionej z umowy. 

 
Zmiana ilości 

§ 4 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych towarów. 
2. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych towarów nie przysługują Wykonawcy 

żadne roszczenia cywilnoprawne. 
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Wynagrodzenie 
§ 5 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 oraz opisem wskazanym w załączniku do 
niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
………………………………brutto za tonę. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług.  
Kwota wynagrodzenia za zakup węgla orzech w ramach niniejszej umowy wynosi ……….…. zł 
brutto.  
Strony postanawiają, że cena określona w ust. 1 nie może ulec zmianie.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 
21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… w banku 
........................................................................................................................................... po 
dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

 
Kary umowne 

§ 6 
1. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy 

Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 7 % 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu każdego z dokonanych naruszeń. 

2. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną           
w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia. 

3. Zapłata przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, nie pozbawia Zamawiającego 
prawa dochodzenia odszkodowania lub prawa odstąpienia od umowy. 

 
Zmiana/odstąpienie od umowy 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy musza być zgodne z art. 144 Prawa zamówień publicznych.  
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów,               

na piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności. 
3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności,            

o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 
4. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień 

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień 

publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139-151) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 
identyfikacyjny: NIP: 5581463393 

2. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 
identyfikacyjny: NIP: ……………………… 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                
ze stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
       341-2/PN/2021 

 
 

Istotne postanowienia umowy 

Zawarta dnia ........................ r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy,  
z siedzibą w 89-115 Mrocza, Sportowa 1, pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji 
w Mroczy, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Mariana Wiśniewskiego Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Mroczy,  
 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
..................................................................................................................................................... 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego, 341-2/PN/2021. pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu 
.........................................................., a Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia                   
i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

4. Szczegółowy opis oraz wielkość przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Termin realizacji 
§ 2 

5. Olej opałowy dostarczany będzie do magazynu paliwowego Zamawiającego partiami wg bieżących 
potrzeb, transportem Wykonawcy.  

6. Wydanie oleju opałowego nastąpi tylko przy udziale Zamawiającego. Osobą uprawnioną do 
odbioru i składania kolejnych zamówień jest .................................................... 

7. Realizacja kolejnych dostaw będzie następowała do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie. 

8. Do każdej partii oleju opałowego powinien być dołączony certyfikat – świadectwo jakości. 
 

§ 3 
5. Dostawca zobowiązuje się zabezpieczać dostawy oleju opałowego określone niniejszą umową w 

okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. 
6. Ustala się, że dostawy oleju opałowego rozpoczną się od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 

01.01.2021r.) w terminach i ilościach, dwustronnie uzgodnionych wg potrzeb Odbiorcy. 
7. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw Wykonawca nie będzie rościł 

pretensji z tego tytułu. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego od innego Wykonawcy w przypadku 

nie dostarczenia oleju opałowego przez Wykonawcę w terminie i obciążenie Wykonawcy różnicą w 
przypadku zakupu oleju opałowego  za cenę wyższą od wymienionej z umowy. 

 
Zmiana ilości 

§ 4 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych towarów. 
4. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych towarów nie przysługują Wykonawcy 

żadne roszczenia cywilnoprawne. 
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Wynagrodzenie 
§ 5 

5. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 oraz opisem wskazanym w załączniku do 
niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………..zł za 1 l. 
oleju opałowego pomniejszony o rabat ……….zł ..…..gr na każdym litrze w stosunku do ceny 
detalicznej z dnia zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług 
pomniejszony o stały rabat na 1l . Kwota wynagrodzenia za zakup oleju opałowego w ramach 
niniejszej umowy wynosi …..……. Zł brutto.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 
21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy 
……………………………………………………………………………………………………………………………… w banku 
........................................................................................................................................... po 
dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

 
Kary umowne 

§ 6 
4. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy 

Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 7 % 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu każdego z dokonanych naruszeń. 

5. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną           
w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia. 

6. Zapłata przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, nie pozbawia Zamawiającego 
prawa dochodzenia odszkodowania lub prawa odstąpienia od umowy. 

 
Zmiana/odstąpienie od umowy 

§ 7 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy musza być zgodne z art. 144 Prawa zamówień publicznych.  
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów,               

na piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności. 
7. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności,            

o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 
8. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień 

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień 

publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139-151) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 
identyfikacyjny: NIP: 5581463393 

4. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 
identyfikacyjny: NIP: ……………………… 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                
ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


