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Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zaprasza do złożenia ofert na „Zakup paliw płynnych w 
systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych, m aszyn oraz pojem ników  na 
paliw o”

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej w szacowanej ilości: benzyna bezołowiowa Pb 95 -  6540 litrów oraz olej 
napędowy ON -  14000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości 
zamówienia w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez 
Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

2. Zamówienie będzie realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie paliwa do samochodów 
służbowych, urządzeń, maszyn oraz pojemników na paliwo Zamawiającego na stacjach paliw 
należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju ( w tym min. 1 stacja benzynowa w 
miejscowości Suwałki) w systemie elektronicznych kart paliwowych, wystawionych na każdy 
pojazd będący w dyspozycji Zamawiającego (nr rejestracyjny) lub na okaziciela.

3. Zakup paliwa następować będzie za pomocą elektronicznych kart flotowych w stacjach paliw 
należących do sieci stacji Wykonawcy. Wykonawca wydaje i dostarcza do Zamawiającego 
elektroniczne karty na każdy numer rejestracyjny pojazdu Zamawiającego lub na okaziciela -  w 
ilości minimum 6 kart. Płatność za zakupione paliwo następować będzie w formie 
bezgotówkowej dwa razy w miesiącu na podstawie zbiorczej faktury wystawianej za okresy 
rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie 
tankowane pojazdy zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołącza raport o transakcjach 
za dany okres rozliczeniowy. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni od 
daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, na 
rachunek wskazany przez Wykonawcę.

4. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 ze zm.),

5. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji 
paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW
1. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od podpisania umowy.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualną koncesję na pro 

wadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 46 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.
672 z późn. zm.)

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;



3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje w okresie 
przewidzianym realizacją zamówienia stacją paliw lub siecią stacji paliw płynnych czynnych 24 
godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie całego kraju ( w tym min. 1 stacja benzynowa w 
miejscowości Suwałki.

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTIWERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1) Oferta wykonawcy (załącznik nr 1),
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru 

stanowiącego (Załącznik nr 2),
3) aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 
OFERT

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta winna być podpisana czytelnie przez Właściciela lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę.

3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. V Zapytania ofertowego;
4. Ofertę należy składać:

a) listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 
Suwałki;

lub
b) osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, pokój 205, ul. Wojska Polskiego 2, 16- 

400 Suwałki;
lub
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na 

adres: sekretariat@osir.suwalki.p 1;
lub
d) faksem na numer telefonu: 87-563-18-56. 

do dnia 19.01.2016 r. do godziny 14:00,

5. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
a) pisemnie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 
Suwałki
b) faksem na numer: 87 5631856
c) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ osir.suwalki.pl

6. Dodatkowych informacji udziela Marta Szeszko; telefon: 875667850 lub adresem e-mail: 
m arta. szeszko@ osir. suw alki .pi

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą 

matematyczną, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego oraz benzyny na podstawie cen 

detalicznych obowiązujących w dniu 15.01.2016 r.

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY ORAZ SPOSOB OCENY OFERT.
a) Cena paliwa 80% (cena detaliczna za 1 litr paliwa (zł brutto) obowiązująca w dniu 15.01.2015 r.)
b) Rabat 20%

mailto:sekretariat@osir.suwalki.pl


Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który 
uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.

Z poważaniem

d y r e k t o r

mgr Wah erncz


