
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Zbąszyń, dnia 12.12.2018  

 

Zamawiający: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

ul. Mostowa 10a 

64-360 Zbąszyń 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZCSTiR/Z/2019 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania 

cenowego zaprasza do składania ofert na: 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa do sprzętu mechanicznego oraz 

samochodu osobowego marki Renault Trafic, w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 r. 

według poniżej przedstawionego zapotrzebowania 

 olej napędowy: około 900 litrów, 

 benzyna bezołowiowa: około 3 000 litrów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych ilości paliwa w ciągu roku. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz 1059 ze zm.). Wykonawcy winni dysponować 

co najmniej 1 stacją paliwową, w odległości 2 km od siedziby zamawiającego (odległość 

liczona w jedną stronę, najkrótszą drogą publiczną), w której możliwe jest realizowanie 

zakupu paliw w trybie bezgotówkowym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej jakości paliwa zgodnie z 

obowiązującymi normami i wymogami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych. 

Zakupy będą realizowane na zasadzie dokonanych bezgotówkowo tankowań do 

samochodu marki Renault oraz do odpowiednich zbiorników paliwowych umożliwiających 

przewiezienie paliwa na miejsce pracy Zamawiającego na podstawie talonów paliwowych 

przygotowanych przez Zamawiającego. 

 

3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 

 cena: waga kryterium 100% - wartość netto całości dostawy z uwzględnieniem upustu 

cenowego /w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza/. 

 

Kryterium: cena (wartość netto): cena powinna zostać obliczona w następujący sposób: 

Wykonawca winien podać cenę netto dla jednego litra oleju napędowego i jednego  litra 

benzyny bezołowiowej 95 ze stacji benzynowej należącej do Wykonawcy na terenie gminy 

Zbąszyń (stan na dzień 12.12.2018). Otrzymane wartości należy pomniejszyć o oferowany 



upust identyczny dla obu rodzajów paliwa, który będzie obowiązywał przez cały okres 

trwania umowy. Oferta z najniższą kwotą , cen netto 1 litra ON i 1 litra Pb95, pomniejszona o 

oferowany upust, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

 

4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. 

 

5. Opis sposobu przedstawienia ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględniać zaproponowany upust, podany w % z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 17.12.2018 do godz. 11.00 , na piśmie w 

siedzibie Zamawiającego:  

ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

O wynikach postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców 

poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR. 

10. Podpisanie umowy/zamówienia: 

Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.  

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie Zamawiający zleci realizację zadania Wykonawcy,  

który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamawiający złoży zamówienie w formie 

pisemnej umowy z Wykonawcą. 

111. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050. 

 

 

…………………………………………….. 
(data, podpis kierownika jednostki) 

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty. 

mailto:centrumsportu-zbaszyn@wp.pl

