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 Wydrzno, dnia  18 listopada 2022  r. 
 

Centrum Obsługi Placówek  

Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie 

Wydrzno 13/1, 8-320 Łasin 

Tel./fax 56 468 93 07 

                                 (nazwa zamawiającego) 
 

Nr sprawy: 30/2022 
…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy do którego kierowane jest zaproszenie) 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 
 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

„Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego przeznaczonego  

do celów opałowych) do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie  

w 2023 roku” 

 

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*) 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia): 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego L-1  

do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91, 86-318 

Rogóźno. 

 

1.2. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości: 

- olej opałowy lekki L-1 w prognozowanej ilości  11 000 litrów. 

 

1.3. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej 

z 2-dniowym wyprzedzeniem. Jednorazowa ilość zamawianego oleju będzie ustalana  

z Wykonawcą i będzie wynosić od 1000 do prognozowanej ilości 11 000 litrów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo redukcji dostawy oleju opałowego stanowiącego przedmiot zamówienia 

stosownie do rzeczywistych potrzeb. Olej opałowy będzie dostarczany na koszt Wykonawcy. 

 

1.4. Olej opałowy lekki L-1 musi spełniać standardy jakościowe określone w PN-C-96024/2011 

Przetwory naftowe -oleje opałowe / dla gatunku L-1, co powinno być odzwierciedlone w formie 

certyfikatu (świadectwa) jakości dostarczonego z każdą partią dostawy. 

Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną odbiorcy autocysterną jednorazową dostawę 

oleju opałowego jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. 

list przewozowy lub Wz).  

W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentów, o których mowa wyżej albo oleju 

opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo do odmowy przyjęcia oleju opałowego. Ewentualne szkody powstałe  

z tego tytułu będą obciążały wykonawcę.  
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1.5. Olej opałowy lekki L-1 musi być zgodny z polskimi normami oraz Rozporządzeniem 

Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących 

zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane 

ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia  

1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju 

opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 584), 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania  

i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244, z późn. zm.), ustawą  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.). 

 

Minimalne parametry jakie musi spełniać olej opałowy lekki: 

1) Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; 

2) Gęstość w temp. 15 0C max. 860 kg/m3; 

3) Temperatura zapłonu powyżej 56 0C; 

4) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0C max 6,00 mm2/s; 

5) Zawartość siarki max 0,1 % (m/m). 

 

1.6. Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi, wyposażonymi  

w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary „litr”  

z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów 

niebezpiecznych według ADR. 

Dostarczana ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem 

sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15oC. 

 

1.7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania zgłoszeń oraz aktualizacji danych  

w trybie w systemie SENT zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t.j. Dz.U. 2021 r., poz.1857). 

  

1.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego.  

W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego 

na wolny od wad. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście  

w siedzibie zamawiającego – Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, tel. 56 468 93 07.  

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

- Beata Bukowska – starszy referent 

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym 

koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

płynnymi; 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
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innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

 

5. Zawartość oferty: 

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: 

-  formularz oferty wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, 

-  arkusz kalkulacyjny wg. załącznika do formularza ofertowego, 

-  zaakceptowany projekt umowy wg. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 

Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą/e 

Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
 

6.1. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania Wykonawca zobowiązany 

jest do podania ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia, pomniejszonej o przyznany 

upust lub marżę.  

Cenę ofertową należy przedstawić w PLN jako cenę: netto, podatek VAT, brutto (cena winna 

być wyrażona cyfrą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

 

6.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 931, z późn.zm.).  

 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

-  cena – 100 % 
 

Cena hurtowa z dnia złożenia oferty, pomniejszona o przyznany upust lub marżę 

(wyrażony w PLN) pomnożone przez ilość przedmiotu zamówienia (11 000 litrów). 

 

Przyznany rabat lub marża za litr oleju opałowego obowiązuje przez cały okres obowiązywania 

umowy i jest każdorazowo kalkulowana od obowiązującej w dniu dostawy ceny hurtowej. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą 

zawierały taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym 

druku  „Formularz ofertowy”. 

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 listopada 2022 r.  

do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin, osobiście  

w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl.  
 

8.2.  Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy 

bez otwierania. 
 

8.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania. 

 

 

mailto:sekretariat@copow-wydrzno.pl
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9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00. w siedzibie 

Zamawiającego. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

11.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 

11.1. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom wg. kryterium - jak w pkt. 7. 

11.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i 

adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

11.3. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia wykonawcy, który złożył następną  

w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 
 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Po każdym zrealizowaniu zamówienia Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia 

faktury z uwzględnieniem następujących danych, z terminem płatności 14 dni: 

NABYWCA:   Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz,  

NIP: 876-24-10-290 

ODBIORCA:  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Białochowie, Białochowo 91, 

86-318 Rogóźno 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” 

2. Wzór arkusza kalkulacyjnego 

3. Projekt umowy 

 

 

 

 

................................................................................................... 

(podpis zamawiającego) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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