
                                                                                                                                                                                                                                                                      

    Poznań, 04.09.2018 r. 
    

Ogłoszenie nr IR-ZE-AW-0151-23/2018 
o zamówieniu wyłączonym ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem umowy jest: 

1) sukcesywna dostawa paliwa gazowego  w postaci gazu płynnego - propan techniczny zwanego dalej 
„gazem”, wykorzystywanego do celów grzewczych, do Komisariatu Policji w Sierakowie, położonego przy 
 ul. 8 Stycznia 16 w szacunkowej ilości 6 500 l rocznie, a w okresie obowiązywania umowy w szacunkowej 
ilości 26 000 l; 

2) dostawa i montaż jednego zbiornika naziemnego na gaz o pojemności 2 700 l wraz z niezbędną armaturą do 
jego prawidłowej eksploatacji, na terenie jednostki Policji określonej w pkt 1, nie później niż do dnia 
01.11..2018 r. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o monitoring zużycia gazu prowadzony przez Zamawiającego. 
Każdorazowy termin dostawy poprzedzony będzie informacją, przekazaną drogą faksową lub pocztą 
elektroniczną określającą ilość zamówionego gazu, oraz termin, który nie może przekroczyć 3 dni od momentu 
zgłoszenia. 

3. Pozostała istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.. 

 

II. Termin wykonania zamówienia:  
od 01.11.2018. do 31.10.2022 r. 

 
III. Istotne postanowienia umowne lub wzór umowy:  

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
 

IV. Termin składania ofert:  
07.09.2018 r. do godz. 10:00 
 

V. Forma składania ofert: 
Oferty należy składać w jednej w niżej wymienionych form: 
1) elektronicznie: na adres e - mail anna.wrzesinska@po.policja.gov.pl lub 
2) faxem na nr 618414044, lub 
3) w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,  

ul. Dąbrowskiego 17A 
 

VI. Forma porozumiewania się:  
telefonicznie  – 618412654 

 

VII. Kryterium oceny ofert:  
Najniższa cena. 
 

VIII. Inne  - Warunki ubiegania się o zamówienie: 
1. Wykonawca winien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia  

w języku polskim pismem czytelnym.  
2. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć kopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz wypełnione 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
3. W przypadku, gdy wykonawca:  

1) złoży formularz ofertowy nie wypełniony w całości lub nie podpisany lub 
2) w terminie określonym w pkt. IV nie przekaże Zamawiającemu dokumentów określonych w pkt. VIII.2. 
Zamawiający przy ocenie ofert nie będzie brał pod uwagę oferty danego wykonawcy. 
 

UWAGA:  
1) Ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny.  
2) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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