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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO 

NA 

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W 2016 ROKU 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,  

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5,  

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377 

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40 

tel. kom. 884-880-041 

sekretariat@zgkparzeczew.pl 

www.zgkparzeczew.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb maszyn 

będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Szacunkowa 

ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

skorygowania ilości dostawy oleju w zależności od faktycznych potrzeb. Przewiduje się 

jednostkowe tankowania oleju w ilości ok 1.000 dm3.  

Parametry dostarczanego oleju napędowego zgodnie z właściwą normą, dyrektywą europejską 

oaz rozporządzeniem właściwego Ministra. 

Miejsce dostawy – siedziba ZGK w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. 

Dostawca będzie dostarczał olej napędowy własnym transportem – autocysterną wyposażoną 

w układ pompowo – dystrybucyjny ( licznik przepływu z ważnym świadectwem 

legalizacyjnym wydanym przez Obwodowy Urząd Miar i Wag ).  

Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później niż w ciągu 48 godzin od daty 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie 

kierowane do Dostawcy drogą telefoniczną, faxem lub e-mailem.  Dostawca zapewni dostawę 

oleju w godz. 700-1500, w dniu dostawy. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane po każdorazowej dostawie oleju 

napędowego, na podstawie dokumentu potwierdzającego odbiór, według ceny za dostawę 1 

dm3 oleju napędowego obliczonej z dnia dostawy z zachowaniem formuły określonej w ofercie 

i zawartej umowie. Wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę płatne jest przelewem na rachunek 

bankowy Dostawcy, w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury.  

Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię świadectwa jakości 

oleju napędowego oraz wyliczenie jego ceny jednostkowej. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

CENA JEDNOSTKOWA OLEJU 

Zakłada się iż cena jednostkowa oleju napędowego będzie zmienna w okresie realizacji 

zamówienia i składać się będzie z dwóch elementów: 

 Zmiennej ceny hurtowej netto producenta paliwa za 1 dm3 oleju z dnia dostawy, podaną z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( pełne grosze 0,00 zł. ).  

 Jako zasadę zaokrąglania przyjmuje się obowiązujące zasady księgowe w tym zakresie. 

Cena hurtowa będzie pobierana ze stron internetowych producenta paliwa. 

 Stałej marży ( + ) lub upustu ( - ) dostawcy za 1 dm3 oleju podaną z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku ( pełne grosze 0,00 zł. ).  

Do tak wyliczonej ceny jednostkowej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej 

stawce. 

Dla potrzeb sporządzania niniejszej oferty, należy podać cenę hurtową producenta paliw 

z daty dwóch dni przed datą wyznaczoną na składanie ofert, tj z dnia 15 grudnia 2015 

roku.  

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, wynikającą z oceny ofert, przy zastosowaniu 

kryterium cenowego o wadze 100%. 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Dysponuje autocysterną wyposażoną w układ pompowo – dystrybucyjny (licznik 

przepływu z ważnym świadectwem legalizacyjnym wydanym przez Obwodowy Urząd 

Miar i Wag). 

4. Posiada ważną koncesję ( w okresie realizacji zamówienia ) Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na obrót paliwami płynnymi. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN SKŁADANIA 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem                          

„OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W 2016 ROKU – DO ZGK W 

PARZĘCZEWIE” oraz „NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU 

     DO GODZINY 13.00”,  w sekretariacie ZGK w Parzęczewie, ulica Południowa 5. 

2. Termin składania ofert – 17 grudnia 2015 roku, godzina 13.00. 

3. Oferta złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie będzie rozpatrywana. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 13.15. 

4. Do oferty należy załączyć: 

 Wypełniony i podpisany formularz oferty ( zgodnie z załącznikiem ). 

 Kserokopię koncesji na obrót paliwami płynnymi. 

 Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 

Załączniki 

 Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

 Wzór umwy – zał. Nr 2. 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

Robert Małolepszy 

  



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Załącznik nr 1. 

Formularz ofertowy 

………….………………… 

( pieczęć firmowa oferenta ) 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie 

 

Niniejszym składamy ofertę na: 

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO W 2016 ROKU 

 

Nazwa (firma) oraz adres Dostawcy. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

NIP: ………………………………………………………………………………….……. 

REGON: ……………………………………………………………………………….….. 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………... 

Nr fax  ….…………………………………………………………………………………... 

e - mail ……………………………………..………………………………………………. 

 

Kalkulacja cenowa Dostawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

Niniejszym oferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

1. Producentem oleju napędowego proponowanego do dostawy w ramach niniejszego 

zamówienia jest …………………………………………………………...………………. 

 

2. Cena hurtowa producenta na dzień 15 grudnia 2015 r., opublikowana na stronie 

internetowej producenta paliwa ( adres strony internetowej 

……………………..…………………….. ) wynosi netto …………………………zł/dm3. 

 

3. Oferowana stała marża lub upust wynosi netto :( marża +, upust - )…………………zł/dm3. 

 

4. Przyjęta cena jednostkowa do kalkulacji netto: …..…………………..……zł/dm3. 

 

5. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: ………………….% 

 

6. Wartość netto zamówienia wynosi: 

11.000 dm3 * …………………….. zł/dm3 = ………………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………. 

7. Podatek VAT wynosi: ………………………….……………………………………….. zł. 

 

8. Wartość brutto zamówienia wynosi: ………...………………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………. 

 

  



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne 

informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Akceptuję możliwość Zamawiającego możliwość skorygowania ilości dostawy oleju w 

zależności od faktycznych potrzeb. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Dysponuję autocysterną wyposażoną w układ pompowo – dystrybucyjny ( licznik 

przepływu z ważnym świadectwem legalizacyjnym wydanym przez Obwodowy Urząd 

Miar i Wag ). 

6. Posiadam ważną koncesję ( w okresie realizacji zamówienia ) Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na obrót paliwami płynnymi. 

7. Akceptuję bez zastrzeżeń załączony do ogłoszenia projekt umowy. 

 

Załączniki: 

• Kserokopię koncesji na obrót paliwami płynnymi. 

• Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 

 

 

………….…………..……………… 

         ( pieczęć i podpis oferenta ) 

 

  



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

Załącznik nr 2. 

Wzór umowy 

 

 

Umowa Nr ………..  /2015 

 

zawarta w dniu  ………………………………. 2015 roku, pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. 

Południowa5,  
NIP 7320018353, REGON 470041377 reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie – mgr inż. Roberta Małolepszego,  

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – mgr Katarzyny Marć. 

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym” 

a,  

………………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………, REGON …………………….. reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w treści umowy „Dostawcą”,  

o następującej treści. 

§ 1. 

1. Na podstawie przeprowadzonego uproszczonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30.000 euro Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje 

zobowiązanie sukcesywnej dostawy oleju napędowego dla potrzeb maszyn będących w 

administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

2. Miejsce dostawy – siedziba ZGK w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. 

3. Szacunkowa ilość oleju została ustalona w wysokości 11.000 dm3.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania ilości dostawy oleju w zależności od 

faktycznych potrzeb. 

 

§ 2. 

1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnego 

dostarczania oleju napędowego, w ilości zgodnej z każdorazowym zamówieniem, 

określonym przez Zamawiającego, uzależnionym od aktualnych potrzeb i możliwości 

magazynowych zainstalowanych zbiorników w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku 

do dnia 31.12.2016r.  
2. Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później niż w ciągu 48 godzin 

od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

3. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie kierowane do Dostawcy drogą telefoniczną, faxem 

lub e-mailem tj.: ………………………………………………………………… 

4. Dostawca zapewni dostawę oleju w godz. 700-1500, w dniu dostawy. 

5. Producentem oleju dostarczanego przez Dostawcę jest …………………………….. 

6. Dostawca posiada koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami 

płynnymi  z dnia ……….…………… nr …………………………………………….… 

7. Parametry dostarczanego oleju napędowego zgodnie z właściwą normą, dyrektywą 

europejską oaz rozporządzeniem właściwego Ministra. 

8. Dostawca będzie dostarczał olej opałowy własnym transportem – autocysterną 

wyposażoną w układ pompowo – dystrybucyjny (licznik przepływu z ważnym 

świadectwem legalizacyjnym wydanym przez Obwodowy Urząd Miar i Wag). 



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

 

§ 3. 

1. Zakłada się iż cena jednostkowa oleju napędowego będzie zmienna w okresie realizacji 

zamówienia i składać się będzie z dwóch elementów: 

 Zmiennej ceny hurtowej netto producenta paliwa za 1 dm3 oleju napędowego z dnia 

dostawy, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (pełne grosze 0,00 zł.). 

Jako zasadę zaokrąglania przyjmuje się obowiązujące zasady księgowe w tym zakresie. 

Cena hurtowa będzie pobierana ze stron internetowych producenta paliwa,                          

tj: ……………………… 

 Stałej marży ( + ) lub upustu ( - ) dostawcy za 1 dm3 oleju podaną z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku ( pełne grosze 0,00 zł. ).  

2. Cena hurtowa producenta na dzień 15 grudnia 2015 r., opublikowana na stronie 

internetowej producenta paliwa ( adres strony internetowej 

……………………..…………………….. ) wynosi netto …………………………zł/dm3. 

3. Oferowana stała marża lub upust wynosi netto :( marża +, upust - )…………………zł/dm3. 

4. Przyjęta cena jednostkowa do kalkulacji netto: …..…………………..……zł/dm3. 

5. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: ………………….% 

6. Wartość netto zamówienia wynosi: 

14.000 dm3 * …………………….. zł/dm3 = ………………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………. 

7. Podatek VAT wynosi: ………………………….……………………………………….. zł. 

8. Wartość brutto zamówienia wynosi: ………...………………………………………….. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………. 

9. Do każdej faktury Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię świadectwa 

jakości oleju napędowego oraz wyliczenie jego ceny jednostkowej. 

10. Zmiana ceny zakupu udokumentowana w powyższy sposób nie wymaga zmiany 

umowy. 

11. Wartości cenowe dotyczą ilości wydawanego paliwa w temperaturze referencyjnej + 

15ºC. 

12. Miernikiem dostarczonego oleju są wskazania zalegalizowanego licznika przepływu, 

zainstalowanego na autocysternie dostarczającej olej. 

13. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jej 

prawidłowego wykonania, w tym: koszty zakupu, koszty załadunku, koszty transportu 

do poszczególnych obiektów, koszty wyładunku, koszty ubezpieczenia, podatki, 

pozostałe koszty. 

 

§ 4. 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane po każdorazowej dostawie oleju 

napędowego, na podstawie dokumentu potwierdzającego odbiór, według ceny za 

dostawę 1 dm3 oleju opałowego obliczonej z dnia dostawy z zachowaniem formuły 

określonej w § 3 ustęp 1-4, niniejszej umowy. 

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej 

faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto 

wskazane na fakturze. 

3. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: ……….. 

5. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP: 732-00-18-353 

 



 
 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 
NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

§ 5. 

1. Dostawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczanego oleju napędowego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy 

skierowania próbki oleju do kontrolnych badań laboratoryjnych. 

3. W przypadku stwierdzenia dostawy oleju napędowego nie odpowiadającego normom 

jakości, Dostawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt wadliwej partii oleju 

opałowego, w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia takiej informacji. 

4. Koszty badania próbki oleju w przypadku stwierdzenia wad pokrywa Dostawca, w 

przypadku potwierdzenia właściwej jakości oleju obciążają one Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy w całości lub w części przez jedną ze 

stron, strona odstępująca płaci odszkodowanie w wysokości 20% umownego 

wynagrodzenia brutto. 

3. Dostawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto 

planowanej dostawy (według cen obowiązujących w dniu mającej nastąpić dostawy), za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do dnia 

dostawy. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Dostawcy. 

5. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie  mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, organem 

rozstrzygającym będzie właściwy Sąd Rejonowy. 
 

§ 9. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Dostawcy. 
                      

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      DOSTAWCA: 


