
 

 

 
 

Niedabyl, dnia 11 lutego 2019 r. 

 

DPS.ZP.271.1.2019 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  

 
Na zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.          

Łączna wartość zamówienia zadania oszacowana została na kwotę poniżej 30 000 tysięcy euro w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986,2215 z 2019 poz. 53) 

i na mocy art. 4 pkt. 8  Zamówienie nie podlega przepisom tej Ustawy.  

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 

Niedabyl 36 A,  26-804 Stromiec 

tel/fax 48 619 10 28 

e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl   

 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Do udzielonego 

przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych art. 4 pkt 8. (Dz.U. z 2018 poz. 1986,2215 z 2019 poz. 53) oraz Regulamin 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 

8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.  

 

III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa  płynnego do samochodu służbowego  Domu 

Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl, 36 A, 26-804 Stromiec : 

1.   Zakup paliwa płynnego w okresie od dnia podpisania umowy na okres 1 roku              

w formie   doraźnych  tankowań pojazdu służbowego Domu Pomocy Społecznej          

w Niedabylu  na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. 

2.   Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do pojazdu w przewidzianym okresie 

realizacji zamówienia wynosi 2 000 litrów oleju napędowego. 



3.   Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego  

z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa  płynnego niż określonej  w umowie. 

Wymogi: 

1)    Sukcesywny zakup  paliwa płynnego dokonywany będzie w systemie sprzedaży  

gotówkowej/przelewowej  na podstawie wystawionej  faktury VAT w stacjach paliw 

należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.  

2)   Wskazana stacja paliw musi funkcjonować całą dobę 7 dni w tygodniu. 

3)   Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw  

w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 

4)   Zakup paliwa płynnego, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na 

danej stacji  paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, 

pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie. 

5)   Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw 

płynnych. 

6)  Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.  

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny: 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                       

z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT (jeśli dotyczy) 

3. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane                      

z realizacją zamówienia. 

4. Cena może być tylko jedna. 

5. Cena oferty nie podlega waloryzacji. 

 

V. Kryteria oceny ofert: 

 

1. Cena: 85 %  

2. Rabat: 15 %  

 

Kryterium CENA – 85% (1% =1 pkt) 

 
            Cena brutto najniższej oferty 
C = --------------------------------    x 85 

            Cena brutto badanej oferty  
 

Kryterium RABAT– 15% (1% = 1 pkt) 

 

 
                Rabat badanej oferty 
R = --------------------------------    x 15 

            Najwyższy oferowany rabat  
 

 



 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru( uzyskała największą liczbę punktów P).  

P = C + R 

 

 

 

VI. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną                      

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia  

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania 

zamówienia. 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji zamówienia. 

 

VII.    Przesłanki odrzucenia oferty: 

 

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania.  

2. Została złożona przez podmiot:  

a. niespełniający warunków udziału w postępowaniu.  

b. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.  

c. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.  

 

VIII.  Termin związania ofertą: 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

IX.  Informacje ogólne: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na 

zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie 

zamawiającego. 

3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych rozstrzeń 

względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans kryteriów oceny ofert. 

 

 

X. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 

 

1.Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego   

w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku do godziny 08.00. 



2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25 lutego 2019 roku o godzinie 

08.15. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: 

Rokicińska Marzena- tel. 048 619 10 28. 

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie 

umowy. 

5. Załączniki: 

a. Zał. Nr 1 - Formularz cenowy 

b. Zał. Nr 2 - Wzór umowy 

c. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym. 

d. Zał. Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

e. Zał. Nr 5 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

f. Zał. Nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 

 
  

 

        ZATWIERDZIŁ: 

               Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 

        Arkadiusz Śliwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


