Ciepielów, dnia 16 grudnia 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych
na dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie od
01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

I.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Ciepielów
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Tel./fax 48 378 80 80
NIP: 509-00-66-702
REGON: 670223617
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95
i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy w ilości średnio miesięcznej 2 000 litrów,
etylina bezołowiowa Pb 95 około 100 litrów oraz etylina bezołowiowa Pb 98 około 10 litrów
miesięcznie do następujących pojazdów i sprzętu:
- Setra 315UL447T nr rejestracyjny WLI 19032 - olej napędowy
- Autosan H9/21.41S nr rejestracyjny WLI H077 - olej napędowy
- VOLVO FLD3C
nr rejestracyjny WLI 19798 -olej napędowy
- VOLVO FL-6/14
nr rejestracyjny WLI 09259 – olej napędowy
- JELCZ 005
nr rejestracyjny WLI T521 - olej napędowy
- Jelcz 005
nr rejestracyjny WLI J486 - olej napędowy
- Star 244
nr rejestracyjny WLI T298 - olej napędowy
- DAF FA 1100
nr rejestracyjny WLI R372 - olej napędowy
- Ford transit
nr rejestracyjny WLI 04620 - olej napędowy
- Agregat prądotwórczy
- olej napędowy
- Motopompy pożarnicze
- etylina Pb 95
- Pompy szlamowe
- etylina Pb 95
- Wykaszarka
- etylina Pb 95
- Pilarki spalinowe STIHL i HUSQVARNA - etylina Pb 98

- Kosiarka spalinowa
- etylina Pb 98
- Motopompa NIAGARA
- etylina Pb 98
- odśnieżarka spalinowa Ariens ST 30DLE - etylina Pb 98
Informacje dodatkowe:
1. Istotnym dla zamawiającego jest zapewnienie możliwości ciągłego tankowania paliwa
przez w/w pojazdy i sprzęt w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.
2. Ilości paliwa wyszczególnione wyżej mogą ulec wahaniom w poszczególnych
miesiącach z uwagi na specyfikę świadczonych usług.
3. W przypadku zmiany cen rynkowych paliw (niezależnych od dostawcy) cena paliwa
ulega zmianie, po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy.
4. Zaistniałe w ciągu miesiąca rozliczeniowego wzrost lub spadki cen paliwa powodujące
konieczność podpisania aneksu do umowy, będą realizowane co miesiąc w aneksie
zbiorczym, po wystawieniu faktury obciążającej Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.
2. Zapewnia możliwość całodobowego tankowania paliwa stosownie do potrzeb.
3. Rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT.
4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 1).
Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
c) być sporządzona w języku polskim,
d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę
Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera
pod adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1 –
do dnia 30.12.2019 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu).
Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby,
które nie są do tego uprawnione, nie będą rozpatrywane.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VII. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 80%
- 20% - odległość od siedziby Urzędu Gminy w Ciepielowie - przyjmuje się wg następujących
kryteriów:
do 2 km-20 pkt, od 2 do 5 km – 5 pkt, powyżej 5 km – 0 pkt.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie, pocztą, faksem lub
e-mailem.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Ciepielowie: Józef Matysiak
pod numerem telefonu 48 378 80 80 w. 37 oraz adresem e-mail: osp@ciepielow.pl
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Ciepielów do złożenia
zamówienia.

Wójt Gminy Ciepielów
mgr Artur Szewczyk

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 16.12.2019 r.

Gmina Ciepielów
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów

FORMULARZ OFERTY
na „Dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98
w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku”
Dane dotyczące oferenta
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………………………………………….
Nr NIP ……………………………………………………… nr REGON ………………………………………………………….
Nawiązując do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy oleju
napędowego oraz etyliny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Ciepielów:
1. oferujemy następujące ceny 1 litra paliwa:
- olej napędowy …………………………… zł(netto) +VAT ……………. % w wysokości
……………………. zł = ……………………………. zł brutto
słownie złotych (brutto) ..................................................................................
- etylina Pb 95 ………………………………. zł(netto) + VAT ………….. % w wysokości
………………….. zł = ……………………………… zł brutto
słownie złotych(brutto) ………………………………………………………………………………..
- etylina Pb 98 ……………………………….. zł (netto) + VAT …………. % w wysokości
………………….. zł = …………………………….. zł brutto
słownie złotych(brutto) …………………………………………………………………………………
2. Oświadczam/y, że:
- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez
Gminę Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1000).
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/jemy się do zawarcia pisemnej
umowy.
6. Załącznikami do naszej oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………………………………………………………………………
f) ……………………………………………………………………………………………………………………………...
g) ………………………………………………………………………………………………………………………………
h) ………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 16. 12.2019 roku

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

Oświadczenie Wykonawcy
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia
16.12.2019 roku dotyczące dostawy oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej
Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, oświadczam, że niej
jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Jednocześnie stwierdzam/y, że świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

…………………………………………. dnia …………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

