
Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania  zamówień publicznych 

  ........................................................
 (pieczęć Miejskiego Ośrodka Kultury)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 z
późn. zmian.) oraz ustawy prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. 2010.0.20219 z dn. 11 września  2019 r.)

Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Terespolu,  21-550  Terespol,  ul.  Sienkiewicza  27,  
woj. lubelskie, powiat bialski, tel. (83) 375 22 65,  507 170 018,  e-mail: mokterespol@wp.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zakup (dostawa):

Przedmiotem jest dostawa około 50 tysięcy litrów gazu płynnego propan skroplony oraz dzierżawy:
 4  zbiorników gazowych o pojemności 6700 l  każdy o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa,
dopuszczalnej  temperaturze  roboczej:  -20°C/40°C  i  maksymalnym  dopuszczalnym  napełnieniu:85%
znajdujących się przy ul H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol oraz 
  2 o poj. 4850 l każdy, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej:
-20°C/40°C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu:85% znajdujących się w budynku będącym pod
zarządem MOK Terespol – ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol ( dawna Szkoła Podstawowa nr 2).

Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego:

Właściwości Jednostki
Zakres
minimum Maksimum

Motorowa liczba oktanowa, MON 89,0 -
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien) % molowy - 0,5
Siarkowodór Brak
Całkowita zawartość siarki 
(po wprowadzeniu substancji zapachowej)

mg/kg - 50

Badanie działania korodującego na miedzi
(1 h w temperaturze 40°C)

klasa korozji Klasa 1

Pozostałość po odparowaniu mg/kg - 60
Względna prężność par w temperaturze 40°C kPa - 1550
Temperatura w której względna prężność  par jest nie 
mniejsza niż150 kPa
- dla okresu zimowego 1)
- dla okresu letniego 2)

°C
°C

- 5
+ 10

Zawartość wody Brak wolnej wody 
w temperaturze 0°C

Zapach 3)
1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca
2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada
3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym

20% dolnej granicy wybuchowości.
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2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3, lub telefonicznie pod
numerami: (83) 375 22 65, 507 170 018.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski, tel. (83) 375 22 65, 507
170 018.

3. Termin wykonania zamówienia:
             wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.10.2022 r.

4. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny 
oraz sprzęt a także osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Kryteria wyboru oferty:
             Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) obejmującą:

a)   cena 1 litra gazu – waga 70%
b)   cena dzierżawy 6 zbiorników – waga 30%

Obliczanie ilości punktów dla poszczególnej oferty nastąpi wg wzoru:
Cn/Cb x 70%
Cn/Cb x 30%
Gdzie: Cn – cena oferty najtańszej
            Cb – cena oferty badanej
Za najniższą cenę można maksymalnie uzyskać w sumie 100 pkt.

6.  Miejsce i termin składania ofert:
a) Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, pokój nr 3, do dnia: 
22 października 2021 roku do godz.  15.00 za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć
osobiście. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem za termin złożenia oferty uznaje się
datę i godzinę wpływu do Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok.3.
b) oferty zostaną otwarte w dniu 22.10.2021 r. o godz. 15.10 w siedzibie zamawiającego - Miejski
Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3.

7. Termin związania ofertą:
             Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  
             upływem terminu składania ofert. 

8.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
              Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy,
              którego ofertę wybrano zostanie przesłana wykonawcy e-mailem, za potwierdzeniem odbioru.

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
           Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 
           wykonawcy, którego ofertę wybrano. Oferent składa ofertę w nieprzejrzystej kopercie, 
           oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:
         „Oferta na zakup i dostawę gazu płynnego propan skroplony oraz dzierżawy 6 zbiorników dla 
          Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu.  Nie otwierać przed dniem 22   października 2021 r.   do
            godz. 15.10”.

     10. Postanowienia końcowe
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Organizator ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. Komisja oceniająca dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej z ofert. Organizatorowi przysługuje
prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy ( Zał. Nr 1).
2. Oświadczenie ( Zał. Nr 5 ).

Terespol, dnia 11.10.2021 r.      
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Załącznik nr 1

...............................................................
       (nazwa i adres oferenta)

    FORMULARZ OFERTOWY
na:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia ……………….....................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według asortymentów:

10. 1 l gazu

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: …………zł

Cena brutto: ………….zł

Słownie brutto:  ……………………………………………………………………………………………...

11. dzierżawy 6 zbiorników

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: …………zł

Cena brutto: ………….zł

Słownie brutto:  ……………………………………………………………………………………………...

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zaproszeniem  i  nie  wnosimy  zastrzeżeń  oraz  przyjmujemy  warunki  
w nim zawarte.

2.  W  przypadku  przyznania  zamówienia  publicznego  zobowiązujemy  się  zrealizować  zamówienie  w  czasie
wskazanym przez Zamawiającego oraz do zawarcia z nim pisemnej umowy.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

Oferta  została  złożona  na  .............................  ponumerowanych  kolejno  stronach  łącznie  ze  wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

Załączniki do ofert:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

....................................................................
(data, imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela oferenta, podpis)

Uwaga: Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem.
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Załącznik Nr  5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku

osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/ 

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia …………………………r. ……………………….na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ OK. 50 TYSIĘCY LITRÓW GAZU
PŁYNNEGO PROPAN SKROPLONY ORAZ DZIERŻAWĘ 6 ZBIORNIKÓW GAZOWYCH 

Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  określone  w  ogłoszeniu  
o zamówieniu dotyczące: 
-  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczę  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

.................................                            .....................................................................................
(data)                                          (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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