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Znak:ROSiGK.7021.2z.2019     Solec nad Wisłą, dn. 11.01.2019 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 

 

I. Zamawiający:   

Gmina Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP 509 00 66 613 

Telefon/Fax: (48) 3761266 

Adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl 

 

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty cenowej na: 

zakup paliw dla pojazdów będących w dyspozycji gminy Solec nad Wisłą  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji gminy Solec nad Wisłą 

tj.:  

 - zakup oleju napędowego ON w ilości - 6 000 litrów. 

- zakup benzyny bezołowiowej LO 95 w ilości - 2 500 litrów.  

2. CPV: 09134200-9 – paliwo diesla, 09132100-4 – benzyna bezołowiowa, 

3. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, 

indywidualnie do każdego pojazdu.  

4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Podane ilości są szacunkowe i mogą 

ulec zmniejszeniu.  

5. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

6. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w 

odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego.  

7. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa do pojazdów Zamawiającego 

przez cała dobę (stacja czynna 24 na dobę), w każdym dniu tygodnia, także w dni 

świąteczne.  

8. Wykonawca, do każdego paliwa może zagwarantować upust w złotych, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena brutto 

określonego paliwa w stosunku do ceny brutto obowiązującej w momencie zakupu paliwa 

(upust zostanie ujęty w rozliczeniu – fakturze za zakupione paliwa)  

9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.  

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
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najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawił kopię koncesji na obrót 

paliwami płynnymi. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

 przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest Marcin Minkina tel. (48) 376 1266 w. 25. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

udzielenia zamówienia w godzinach 7:30-15:00 

VI. Miejsce składania ofert 

1. Ofertę cenową należy - złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Solec nad 

Wisłą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup paliw do pojazdów i urządzeń 

będących w dyspozycji Gminy Solec nad Wisłą.” NIE OTWIERAĆ PRZED 21.01.2019 r. 

w terminie do dnia 21.01.2019 r do godziny 10:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych 

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:  

Najniższa cena ofertowa - 100% 

Cena=(Cn/Cb) x c  

Cn- cena oferty najtańszej, 

Cb – cena oferty badanej,  

C wskaźnik procentowy kryterium (100%) ,  gdzie 1 %= 1 pkt.   

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższa ilość punktów.  

VIII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:  

a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ceny detaliczne paliw brutto (z 

dystrybutora) na wskazanej Zamawiającemu stacji paliw z dnia 11.01.2019 r. z 

godz. 10:00  

b) Od podanych cen paliwa należy odjąć upust udzielany Zamawiającemu a uzyskany 

wynik pomnożyć przez ilość paliwa, co stanowić będzie cenę oferowaną brutto.  
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c) Upust jest wielkością stałą w całym okresie obowiązywania umowy i nie może 

podlegać zmianom. 

2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego 

miejsca po przecinku).  

IX. Informacje o formalnościach  

1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za 

zgodność oryginałem. 

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może 

zwrócić się do wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu zwiania ofertą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyn. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wynikach 

postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

5. Przesłanie zawiadomienia o wyborze nie stanowi zawarcia umowy. 

6. Zamawiający po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy zawrze pisemną 

umowę z wybranym Wykonawcą w terminie związania z ofertą. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

8. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór umowy 

                                                                                              ZATWIERDZIŁ:             


