
ŚODR. Prz/1/09                                                                                              Modliszewice, 2009-01-12 
 
 
 
                      OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
 
 
                                                                                                                                       
1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Ośrodka na sezon grzewczy 1 luty 2009r.  
 do 31 stycznia 2010 
 
2. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  
ulica: Piotrkowska 30.  
26-200 Końskie. 
Strona internetowa zamawiającego: www.sodr.pl  
E-mail: zam.publiczne@sodr.pl  
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze  
 
3. Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony o wartości powyŜej 14 000 euro. 
 
4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Sposób uzyskania SIWZ: pobranie ze strony internetowej www.sodr.pl (zamówienia publiczne) lub 
osobiście w siedzibie Ośrodka. SIWZ jest udostępniana zainteresowanym oferentom bezpłatnie. 
 
5. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
1. Ilość i rodzaj: Olej opałowy - szacowana ilość ok.60 000 litrów, wg PN-C-96024:L1 
2. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia: KaŜdorazowa dostawa oleju opałowego 
"loco magazyn" - zbiorniki kotłowni Ośrodka.  
3. Nazwa / kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień:  
23122100-9 --- olej opałowy  
 
6. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
7. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 stycznia 2010 r. 
 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:  
- cena oleju określona w złotych za 1 litr na dzień 20-01-2009 wg cen hurtowych PKN ORLEN; oraz 
wysokość marŜy ustalona stosunkiem %- towym do ceny ofertowej w zł/litr. 
 
 
9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł. 
 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium:  cena -- 100 % 
 
 



 
11. Miejsce i termin składania ofert: 
W siedzibie zamawiającego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  
ulica: Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.  
Sekretariat Ośrodka pok. nr 13 (I piętro budynku Ośrodka)  
do dnia 23-01-2009 do godz. 8:00 
 
 
12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
W siedzibie zamawiającego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  
ulica: Piotrkowska 30, 26-200 Końskie.  
pok. nr 26 (I piętro budynku Ośrodka)  
do dnia 23-01-2009 do godz. 8:30 
 
 
13. Termin związania ofertą: 
okres 30 dni, tj. do dnia 23-02-2009 
 
 
 
 
 

 
…………………………………….. 


