
Biesiekierz 25 stycznia 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości

nieprzekraczającej  130.000  zł  zapraszam  do  złożenia  propozycji  cenowej  na  dostawę  oleju

napędowego  do  samochodów  służbowych  Gminnych  Służb  Technicznych  i  Komunalnych  przy

następujących warunkach:

1. Celem porównania ofert; cenę za 1 l oleju napędowego należy podać na dzień 25.01.2021 r. wg

cen  producenta  (dostawcy),  wraz  z  podaniem  narzutu  Wykonawcy,  który  pozostanie

niezmienny  przez cały  okres  trwania  umowy.  Podstawą  ewentualnej  zmiany  cen  będzie

oświadczenie producenta (dostawcy) o zmianie ceny w stosunku do ceny oferty wykonawcy lub

informacja  o  zmianie  cen  paliw  ogłoszona  na  stronie  internetowej  producenta  (dostawcy)  (wg

FORMULARZA CENOWEGO, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

2. Zapotrzebowanie roczne - 20 000 l. Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową. Zamawiający

dopuszcza  możliwość  zakupu  mniejszej  ilości  oleju  napędowego  bez  roszczeń  finansowych

ze strony Wykonawcy.

3. Wykonawca  udostępni  Zamawiającemu  na  cały  okres  trwania  umowy,  przenośny  zbiornik

magazynowy o pojemności 2500 l wraz z układem dystrybucyjnym do obsługowego poboru paliwa,

służącego do wewnętrznego tankowania pojazdów GSTiK olejem napędowym, spełniający warunki

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków

technicznych  dozoru  technicznego,  jakim  powinny  odpowiadać  zbiorniki  bezciśnieniowe  i

niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001

r., nr 113, poz. 1211 z późn. zm.), wraz z układem dystrybucyjnym do obsługowego poboru paliwa,

służący do wewnętrznego tankowania pojazdów zamawiającego olejem napędowym..

4. Sprzedaż oleju w formie bezpośredniej dostawy do udostępnionego zbiornika, usytuowanego w

Biesiekierzu,  nie  później  niż  w  ciągu  24  godz.  na  podstawie  informacji  telefonicznej  od

Zmawiającego.

5. Cysterna  dostawcza  Wykonawcy  powinna  być  wyposażona  w legalizowany  licznik  przepływu

dostarczanego paliwa oraz pompę do rozładunku paliwa.

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze

referencyjnej 15 °C zgodnej z dowodem wydania z bazy paliw. Forma zapłaty – przelew na konto

w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i

usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

7. Paliwa  muszą  spełniać  polskie  normy  oraz  standardy  zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra

Gospodarki  z dnia  09.10.2015 r.  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.  z

2015r.,poz. 1680) oraz obowiązujące normy PN-EN.

8. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności  gospodarczej  w zakresie obrotu

paliwami.



9. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10.Wykonawca  będzie  w stanie  przedłożyć  aktualne  świadectwo  jakości  paliwa  zgodnie

z obowiązującymi normami.

Wybrana oferta obowiązywała będzie do 31 grudnia 2021 r.

Sposób złożenia oferty cenowej:

- w  siedzibie  jednostki:  Biesiekierz  103,  76-039  Biesiekierz  –  w  formie  papierowej  z

własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

- poczta  elektroniczna:  gstik@biesiekierz.eu     –  w  formie  skanu  oferty  z  własnoręcznym

podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2021 r. do godziny 1500.

Osoba uprawniona do kontaktu: Jan Rodak – Kierownik GSTiK tel. 505-785-405 w godzinach 700-1500

w dni powszednie.

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Wzór umowy
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