
                      Zaproszenie do składania ofert 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu zaprasza do składania ofert na wykonanie 

usługi pod nazwą: 

 

„Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętów pozostających na 

wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu.” 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  

Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r poz. 1579) w związku z art. 44 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r  

poz. 2077)  

 

 

I. Zamawiający 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

REGON 366074845 

NIP 6492307456 
www.zgk.ogrodzieniec.pl 

 
II. Przedmiot zamówienia i jego zakres 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych realizowana  na zasadzie 

bezgotówkowych tankowań do zbiornika pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego  

na wybranej stacji paliw Dostawcy 

Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta 

Ogrodzieniec. 

Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach  dla paliw 

płynnych. 

Fakturowanie będzie obejmowało dwutygodniowe okresy sprzedaży  z 14-dniowym terminem 

płatności od dnia dostarczenia faktury. 

 

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej: 

- etylina Pb 95 - 1800 litrów  

- olej napędowy -         12000 litrów 

 

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, 

indywidualnie dla każdego pojazdu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym 

zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zadania:  od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. 

 

IV. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 



- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie lub opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

 

Oferta na „„Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętów 

pozostających na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu.” 

Nie  otwierać przed dniem 13.12.2017r, godz. 9.00 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  - Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Ogrodzieńcu ,  Ogrodzieniec, Plac Wolności 42 - Sekretariat  do dnia  

13.12.2017r do godz. 9.00 

 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca 

się Wykonawcom bez otwierania. 

 

3  Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

Uprawnieni do kontaktu z oferentami: 

- Grażyna Gaweł tel. 32/ 67 32 081 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania 

przyczyny 

 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Dostawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym podając cenę 

jednostkową netto ,  obowiązujący podatek VAT oraz  cenę  brutto za zakup 1 litra etyliny Pb 

95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 13 grudnia 2017r. 

Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opisany pieczątką imienną. 

2. Jako  wymagany załącznik do formularza ofertowego, Dostawca winien załączyć: 

a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do 

formularza ofertowego 

b) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

c) kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania 

przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności w zakresie obrotu 

paliwami 



d) zaakceptowany projekt umowy 

e) dokument  potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 

95 w dniu składania oferty  czyli 13 grudnia 2017r 

 

IX. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty zostaną ocenione wg. kryterium: 

 - cena  90% 

- odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego      10% 

  

        

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o jakości paliwa 

4. Umowa 

 

 

 
Ogrodzieniec, 7.12.2017r 


