
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
POSTĘPOWANIE NR:    ZP/34/2016 
 
ROZDZIAŁ I. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO:  
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 

 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie 
zapytania ofertowego. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa gazu płynnego propan techniczny i dzierżawa 2 szt. 
zbiorników  o pojemności wodnej  4850 l  każdy dla wielofunkcyjnej hali usługowej z częścią 
administracyjno-socjalną - Mielecki Park Przemysłowy Obszar C.” 
 
Kod CPV: 09.12.21.10-0, 
W zakres zamówienia wchodzi: 
- Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny w ilości do 12000 l : 
     ( do  30 września 2017r. ) 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umownej wielkości zamówienia.  
- Dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

transportem i na koszt Wykonawcy do 2 zbiorników o pojemności 4850 l każdy napełnianych 
do maksymalnie 85%, znajdujących się na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego       
obszar C, 

- Dzierżawa 2 szt. zbiorników o pojemności 4850 l każdy na okres obowiązywania umowy 
wraz z osprzętem  

- Ustala się maksymalną stawkę czynszu dzierżawy za 2 szt. zbiorników z osprzętem w 
wysokości 500,00zł netto płatne jednorazowo za cały okres obowiązywania umowy ( w 
skład w/w opłaty  wchodzi również  dostawa, montaż, demontaż zbiorników wraz z 
całościowym osprzętem ), 

- Dostawca zobowiązany jest do uzupełniania zbiorników w systemie ciągłym zapewniającym 
właściwe funkcjonowanie obiektu (zamówienia składane będą telefonicznie),  

- Gaz płynny skroplony propan techniczny musi być zgodny  z wymogami jakościowymi dla 
gazu skroplonego określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 
2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2006r. Nr 
251 poz. 1851).  

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gaz na własny koszt i własne ryzyko. 
- Przedmiot zamówienia wykonawca dostarczać będzie środkiem transportu wyposażonym            

w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 
- Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne świadectwo jakości 

określającego parametry oferowanego gazu od producenta  lub innego dokumentu 
określającego parametry oferowanego gazu od producenta. 

-     Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za gaz płynny dostarczony.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 



 
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia :  
- dostawa, montaż zbiorników wraz z osprzętem – realizacja w ciągu dwóch tygodni od  
podpisania umowy  
-   dzierżawa zbiorników wraz z  sukcesywną dostawą gazu płynnego – termin początkowy : w 
ciągu dwóch tygodni od podpisania Umowy, termin końcowy : do 30 września 2017r. 
 
 

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1.Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania informacji 
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
2. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu w chwili obecnej  dzierżawi 2 zbiorniki na 
gaz od firmy Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej Tadeusz Turkot z siedzibą w Mielcu. 

 
 


