
 

      Niedabyl, dnia   08.05.2015 r. 

 

 

DPS.ZP.271.6.2015 

 

        

 

 

 

 Dom  Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804 Stromiec na podstawie 

art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku  (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.)   zaprasza do złożenia oferty     -   na  dostawy  gazu  propan na  okres   1  roku      

 

I . Zamawiający 

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 

Niedabyl 36  A 

26-804 Stromiec 

Tel/faks  (48 ) 619 10 28 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1)  Sprzedaż i sukcesywne dostawy gazu propan wg normy PN-82/C-96000 w przewidywanej ilości  

      50.000,00 litrów w okresie 1 roku od podpisania umowy. 

2)  Dostawa, montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej dwóch zbiorników naziemnych  

      o pojemności 6 700 l każdy oraz wykonanie prób szczelności i uzyskanie zgody na eksploatację 

      stacji . Zamawiający korzysta aktualnie z dwóch zbiorników. Umowa dostaw gazu i dzierżawy  

      zbiorników kończy się 31 maja 2015 r. 

      Usytuowanie zbiorników i ich późniejsza eksploatacja musi być dokonywana zgodnie z „Projektem 

      Budowlanym  - Usytuowanie zbiorników na gaz płynny dla Domu Pomocy Społecznej w m.  

      Niedabyl dz. Nr 349  gm.  Stromiec, pow. Białobrzegi”   - projekt do wglądu w siedzibie  

      Zamawiającego 

3)  Prowadzenie całodobowego dozoru serwisowego regularnych konserwacji, rewizji, zgodnie z 

     zaleceniami producenta oraz udział w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.     

4) Dzierżawa w/w zbiorników przez okres realizacji dostaw gazu. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

 

 Przez okres 1 roku  tj.   od    01.06.2015r.    do    31.05.2016r. 

 

 

 

 

IV. Kryterium wyboru oferty  - 100% - cena brutto 

 



Zamawiający podpisze umowę z jednym wykonawcą, który przedstawi ofertę z najniższą ceną brutto 

za wykonanie całości zamówienia. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę według wzoru  stanowiącego załącznik nr  1 

 

VI. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć wykonawcy: 

 

1   Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 ) 

 

2   Aktualny odpis właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  

     działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

     składania  ofert. 

 

3   Aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

      paliwami gazowymi. 

 

4   Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu   

     składania ofert ( jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie) wraz z podaniem  

     ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  

     oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie  ( załącznik nr 3 ) 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę wraz dokumentami  o których mowa w pkt. VI należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 

„Oferta – dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu”  

do dnia    22 maja 2015r. do godziny 1030    

 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl  36 A, 26-804 Stromiec 

 lub przesłać na adres:  

 Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A,  26-804 Stromiec 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Formularz Ofertowy  ( załącznik nr 1) 

- Wzór umowy  ( załącznik nr 2 ) 

- Wykaz głównych dostaw (załącznik nr 3 ) 

 

 

 


