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Wydzial Administracyjny pokój /308
TeL 8410672 Fax 8480 556ZAPYTANIE O CENE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zamawiajacy:
Powiat Poznanski
Siedziba:
60-509 Poznan
ul. Jackowskiego 18
tel. (61) 8410-500
fax (61) 8480-556
www.bip.powiatpoznan. pl
e-mail: starostwo@powiatpoznan.pl
Godziny urzedowania: w poniedzialek w godzinach od 9.00- 17.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.30 -15.30
1.2. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cene z zachowaniem zasad
okreslonych ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz. 177z
pózno zm.).
1.3. Informacje uzupelniajace
n ekroLwSlWZ, zastosowane j esLpoj eck ~'ustaw a ",_bez blizsze gon,okr:esl enia., . o jaka ustawe chodzi,.rlo1ycZ)'- Q!lo .

ustawy Prawo zamówienpublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,poz. 177 zpózn. zm.)
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniemoferty ponosi Oferent
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego moze zostac uniewaznione w przypadkach okreslonych w
art. 93 ustawy. O fakcie uniewaznienia postepowania, Zamawiajacy poinformuje wszystkich dostawców
bioracych w nim udzial.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa bezolowiowego 95 - oktanowego w ilosci 1.846,65 l do
samochodów.sluzb()wychStarostw~Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Dostawy beda realizowane
periodycznie (okresowo), a rozliczenia dokonywane beda 1 raz w miesiacu na podstawie faktury.
Dostawca zobowiazanyjest do posiadania stacji benzynowejna terenie miasta Poznania.
Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa w art.
67 ust.! pkt 7.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty
wariantowe - zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszczamozliwosci zatrudnienia podwykonawcówdo realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszczamozliwosci zlozenia ofert równowaznych.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 31.12.2005r.
4. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
4.1. W ubieganiu sie o udzielenie zamówienia moga uczestniczyc Oferenci, którzy:
O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI ppkt. 2, 3

2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone
w pkt. XI ppkt. 3,4.

3. posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia - zloza dokument okreslony w
pkt. XI ppkt. 3

4. dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -zloza dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 4
5. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - zloza

dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 3
6. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy) - zloza

oswiadczenie okreslone w pkt. XI ppkt. 3

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniachwyszczególnionychw pkt XI niniejszej SIWZ.
Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil.



Uzupelnienie wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie
uzupelnienie skutkowalobyuniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
5.1. Od Oferentów ubiegajacych sie o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spelnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych nizej dokumentów.
Dokumenty te moga byc przedstawione w formie oryginalu albo kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem przez osobe podpisujaca oferte (podpis i pieczatka imienna "za zgodnosc z oryginalem". W
przypadku braku pieczatki imiennej, nalezy zlozyc czytelny podpis).
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku;
2) umowe regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie (w przypadku skladania oferty przez
konsorcjum), ,

3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
[wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert],
4) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy wg
zalaczonego druku;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na
~QWel!ie,_Q<kaq.eJ,lieJ!lQrQ~Q~!1ie.Il!!~ty za1.egly~h~~~s_cl,J~_- ws~3!l!e 'Y_c~~s_~i~~~~~ aec~ i
organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
7) Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o udzieleniu koncesji na obrót paliwami cieklymi;
8) swiadectwo jakosci na oferowane paliwo wraz ze szczególowym zestawieniem wszystkich parametrów
Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z
oryginalem przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentów, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie
(np. nie poswiadczone przez Wykonawce za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kopie) spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postepowania.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, ~
wviatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie
moga one byc udostepniane.
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Uwaga:

. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z póznozm.)
rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do
których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl
skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cala oferta zostanie u1awniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych,jawnych elementów oferty.

.

.

. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Lustawy Prawo zamówien
publicznych.
Wykonawca vi szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4
ustawy).

.
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6. UDZIELANIE WYJASNIEN
W)jasnienia warunków zamówienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w art. 38.
Oferent moze zwracac sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie watpliwosci zwiazanych ze SIWZ.
Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ udzielane beda na pismie niezwlocznie wszystkim oferentom,
chyba ze prosba o w)jasnienie wplynie do Zamawiajacegona mniej niz 6 dni przed termmem otwarcia ofert.
1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
W sprawach formalno-prawnych :AdamHabrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administrac)jnego , pok 308 w
Starostwie Powiatowym wPoznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8 410-672
e-mail:adam.habrvlo@powiat.poznan.pl
'.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA: 30 DNI OD DATY SKLADANIA OFERT
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1) oferta musi byc przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej pelna czytelnosc jej tresci, na drukach
zalaczonych przez Zamawiajacego i podpisana w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Oferent
moze sporzadzic wlasny dokument, pod warunkiem, ze umiesci w nim wszystkie informacje scisle wg
wzoru Zamawiajacego.

2) oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
3) oferta musi byc dostarczona. w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
Oferenta orazjego adresie. .

4) oferta musi byc podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisywania oferty. -
Z!I..podpisanje_~~jesie !Vla~J!9re~~y_p~clP~~_pie~tlceJlIlielllla.

5) wszystkie zapisane strony oferty powinny byc ponumerowane
6) nalezy wypelnic formularz oferty stanowiacyzalaczniknr 1
7) termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tego termmu rozpoczyna sie wraz z uplywem wyznaczonego

terminu na skladanie ofert.
9. SKLADANIE OFERT
9.1. Oferta powinna zostac zlozona w kopercie zamknietejw sposób uniemozliwiajacyjej przypadkowe otwarcie
z dopiskiem "Dostawapaliwa bezolowiowego 95 - oktanowegow ilosci 1.846,65 l do samochodów sluzbowych
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.Nie otwierac przed dniem 08.11.2005 r. godz. 11:05".
9.2. Oferta powinna zostac zlozona Zamawiajacemu na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18,60-509 Poznan, pok. 002 - kancelaria w nieprzekracza1nymterminie do dnia 08.11.2005 r.
do godz. 11:00.
10. POSTEPOWANIE OFERTOWE
10.1. Zlozone oferty zostana otwarte publicznie w dniu 08.11.2005 r. o godz. 11.05 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul.Jackowskiego 18,pok. 315.
10.2. Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostana otwarte, zaproponowane ceny oglaszane w
trakcie otwarcia ofert zostana doreczone Oferentomnieobecnym,jednak wylaczniena ich pisemny wniosek.
11. CENA OFERTY
11.1. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i ostateczna.
Cena powinna obejmowac calosc przedmiotu zamówienia.
11.2. Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonaniazamówienia oraz ewentualne upusty oferowane
przez Oferenta.
Oferent moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte.
12 . KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Oferent musi spelnic warunki okreslone w pkt. 5 niniejszej siwz ora zlozyc dokumenty okreslone w
pkt. 6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Wc =cena minimalna/cena badanej oferty x 100 pkt
Gdzie Wc - punkty za cene
Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta zawierajaca naj nizsza cene.
12.2. Informacja o trybie powiadomienia o wyniku przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania,
przeslana listempoleconym wszystkim uczestnikompostepowania.

13. ZAWARCIE UMOWY
Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie pózniejjednak niz przed uplywemtermmu zwiazania oferta.
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14. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku postepowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguja srodki odwolawcze okreslone w
Dziale VI ustawy.
15. SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
Prawo zamówienpublicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ZpÓZ11.zm.).

EGO



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
........

/ miejscowosc i data!

OFERTA

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o
cene na sukcesywna dostawe paliwa bezolowiowego 95 - oktanowego w ilosci 1.846,65 l do samochodów
sluzbowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SIWZ oferujemy dostawe gadzetów, bedacych przedmiotem zamówieniaza cene:

CENA ZA CALOSC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(zgodnie z zalacznikiem do formularza ofertowego)

( cena zl, slownie ...zl,
plus podatek VAT 0/0,tj zl,

cena brutto ..zl,
slownie ...zl

c-

1. Dostawe paliwa bedziemy realizowac w terminie do dnia 31.12.2005 r.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze

wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z póznozm.);
4. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez zamawiajacego.
6.0ferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr do nr ..............
7.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach
od do stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga byc ogólnie udostepnione.
8.Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ Szczególowakalkulacja cenowa - zalacznikdo niniejszego formularza ofertowego.
2/..................................................
3/.................................................
4/................................................

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

/upefuomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez
Wykonawceza zgodnosc z oryginalem
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pieczec firmowa oferenta

"
OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA

Dostawe paliwa bezolowiowego 95 - oktanowego w ilosci 1.846,65 l do samochodów sluzbowych Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Oswiadczam ze:
n -. . ..

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacejwykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nieoalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze oiewykonanie lub nieoalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwopopelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie

w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozylinieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



UMOWA-PROJEKT

Zawarta w dniu roku pomiedzy
Powiatem Poznanskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedziba w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18 NIP 781-16-19-671 REGON 631276788 reprezentowanym przez:

1. Jan Grabkowski - Starosta Poznanski
2. Tomasz Lubinski - V-ce Starosta

zwanym dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Dostawca,
Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Dostawcy zgodnie ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózno zm.) w trybie zapytania o
cene.

§ 1
l.Przedmiotem umowy jest dostawa paliwa bezolowiowego 95 - oktanowego w ilosci 1.846,65 l do samochodów
sluzbowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Dostawy beda realizowane periodycznie (okresowo), a rozliczenia dokonywane beda 1 raz w miesiacu na
podstawie faktury.
3. Dostawca zobowiazany jest do posiadania stacji benzynowej na terenie miasta Poznania.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zatrudnienia podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

§2
Dostawca zobowiazujesie zrealizowacprzedmiotumowyw terminie do 31.12.2005r.

§3
1.Stronyustalaja, ze wartoscprzedmiotuumowywynosi zl brutto
(slownie: ) w tym podatekVAT 22%.
2.Zamawiajacyzobowiazujesie do rozliczania 1raz w miesiacuw terminie21 dni od daty otrzymaniafaktury.

§4
W przypadku nie wywiazywania sie przez Dostawce z warunków umowy Zamawiajacemu przysluguje prawo
dochodzenia odszkodowaniana warunkachogólnych.

§5
W sprawach nie unormowanychniniejsza umowamaja zastosowanieprzepisy ustawy o zamówieniachpublicznych
oraz przepisykodeksucywilnego.

c) §6
'-- Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wlasciwego ze wzgledu na

siedzibe Zamawiajacego.

§7
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacychegzemplarzach, dwóch dla Zamawiajacegoi jednym dla
Dostawcy.

Zamawiajacy Dostawca
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