
Wydrzno, dnia 15 grudnia 2022  r. 

…………………………………………………………………… 

                                 (nazwa zamawiającego) 
 

Nr sprawy: 38/2022 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
(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.: 

 

„Sukcesywny zakup paliwa płynnego: oleju napędowego ON dla pojazdów służbowych  

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i jednostek 

obsługiwanych w roku 2023” 

 

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

 

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

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup paliwa płynnego: oleju napędowego  

ON dla pojazdów służbowych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Wydrznie (Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin) i jednostek obsługiwanych w roku 2023 r. 

 

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

- olej napędowy ON w prognozowanej ilości 2700 litrów dla pojazdów stanowiących 

własność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie marki 

CITROEN Berlingo (numer rejestracyjny CGR 06KN), OPEL Vivaro (numer rejestracyjny 

CGR 82AP), RENAULT Trafic (numer rejestracyjny CGR 22655). 

1.3. Zakup do samochodów służbowych będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie  

z potrzebami Zamawiającego. 

1.4. Sprzedawane paliwo musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych  

dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.). 

W przypadku zmiany obowiązujących wymagań jakościowych w trakcie trwania umowy, 

Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych wymagań. 

1.5. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować co najmniej jedną stacją paliw  

w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Wydrznie (Wydrzno 13/1,86-320 Łasin). 

1.6. Wykonawca zapewni tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji benzynowej  

w każdym dniu roboczym oraz w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta). 

1.7. Paliwo musi być w I gatunku, posiadać aktualne atesty oraz świadectwa jakości. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 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 

innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych  

do wykonania zamówienia. 

4) oświadczyli, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1]. 

 

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, 

− zaakceptowana treść projektu umowy wg. załącznika 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. 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 prognozowaną ilość przedmiotu zamówienia  

(2700 litrów). 



Przyznany rabat lub marża za litr oleju napędowego obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania umowy i 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 uzyska 

taką samą liczbę punktów, 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 23 grudnia 2022 r.  

do godz. 13.00 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. 

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 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 3 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. 
 

 

 

 

mailto:sekretariat@copow-wydrzno.pl


UWAGI KOŃCOWE: 

Po każdym tankowaniu przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany do 

wystawienia na miejscu 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: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, 

Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku „Formularz ofertowy” 

2. Wzór arkusza kalkulacyjnego 

3. Projekt umowy 

 

 

 

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

(podpis zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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