
GZK ZO 1/21

……………………….            Zaklików 12.03.2021 r.
(pieczęć Zamawiającego)                (miejscowość)

                                                                             

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł 
w trybie zapytania ofertowego nr 1/21

NAZWA ZADANIA:

„Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy w roku 2021 (IV - XII) ”

ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie
ul. Targowa 2
37 – 470 Zaklików

Rodzaj zamówienia: Usługi

Słownik CPV: 24611100-1- Paliwa napędowe
   09134100-8- olej napędowy

                         09132100-4 - benzyna bezołowiowa

ZATWIERDZAM:

Jacek Orowicz

Prezes  Gminnego Zakładu Komunalnego  Sp. z o.o. w Zaklikowie
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

„Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy w roku 2021”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, na stacjach Wykonawcy, paliw silnikowych płynnych (olej 
napędowy, benzyna bezołowiowa) na potrzeby użytkowania pojazdów i maszyn będących na 
wyposażeniu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Zaklikowie. Oferowane paliwo musi 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i tankowanie paliw silnikowych płynnych na stacjach Wykonawcy w szacowanej ilości 
łącznej przewidzianej do zakupu w roku 2021:

a. benzyna bezołowiowa (PB 95) jakościowo odpowiadającej Polskiej Normie PN – EN 228         
w ilości: 585  litrów

b. olej napędowy (ON) jakościowo odpowiadającej Polskiej normie  PN – EN 590                         
w ilości: 17 865,0 litrów

2.2.  Określone powyższe ilości materiałów są szacunkowe. 
2.3.  Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości poszczególnych ilości asortymentów w 

stosunku do szacowanych ilości określonych w zapytaniu ofertowym w granicach nie więcej niż 25 
% 

2.4. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych asortymentów – rodzajów paliw z 
zastrzeżeniem, iż całkowita wartość zamówienia nie przekroczy max. wartości zamówienia 
( obliczonej na podstawie cen jednostkowych wybranej oferty) 

2.5.  Wymienione w ust. 2 pkt 2.1 lit. a) i lit. b) paliwa powinny spełniać wymagania Polskiej Normy oraz
minimalne wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 –)

2.6.  Dostawy oleju napędowego o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit. b)  dotyczą  gatunku odpowiedniego
dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. W przypadku spadków temperatury poniżej –10OC 
dostarczany olej napędowy powinien odpowiadać paliwu zimowemu. Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu dostawę danego gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej temperatury 
otoczenia.

2.7.  Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.

2.8.  Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów 
samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie w 
zależności od potrzeb Zamawiającego w stacji paliwowej Wykonawcy, które winny być położone w 
odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego, tj. Zaklików ul. Targowa 2, liczonej 
najkrótsza drogą publiczną.

2.9.  Wykonawca w dniu wydania danej partii paliw wystawi fakturę VAT na zakupioną partię i rodzaj 
paliwa, zawierającą min. następujące dane: nazwę paliwa, markę i numer rejestracyjny pojazdu, imię 
i nazwisko pobierającego paliwa, datę wydania, rodzaj i ilość pobranych paliw, podpis pobierającego 
paliwa, podpis wydającego paliwa.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z 2 Wykonawcami, których oferty 

będą najkorzystniejsze.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia:  1.4.2021 r.
2. Termin zakończenia: 31.12.2021 r.
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III.  PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA, SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Należności  Wykonawcy  realizowane  będą  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
Wykonawcę w ciągu 14 dniu na podstawie prawidłowo wystawionej, w dniu tankowania faktury VAT.  

2. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy, w
dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie upusty cenowe (rabat).
Wielkość upustu oferowanego przez Wykonawcę będzie stała w trakcie realizacji umowy. Zakup paliwa
dokonywany będzie przez Zamawiającego po cenach wyliczonych według następującego wzoru:

C = Cd – U%*Cd gdzie:
C – cena jednego litra paliwa (benzyny / oleju napędowego)
Cd – cena na dystrybutorze w dniu zakupu (tankowania)
U% - procentowa wartość upustu zaoferowana przez Wykonawcę  

3. Wysokość procentowa upustu będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju
paliwa, o którym mowa w rozdziale 1 ust. 2 pkt. 2.1 lit.  a) i  lit. b) w czasie całego okresu trwania
umowy, a wysokość kwotowa upustu jest wartością zmienną w czasie całego okresu trwania umowy.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia (formularz oferta).  

1.2. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia (formularz oferta).  

1.3.  Posiadają  kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów.
W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia
określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów,  Zamawiający  żąda  od
Wykonawcy złożenia przez Wykonawcę:
- wraz z ofertą: oświadczenia o posiadaniu koncesji (formularz oferta) 
-  w dniu  podpisania  umowy wybrany wykonawca będzie  zobowiązany  do  załączenia  do  umowy kopii
aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 ze zm.).   - 

2. Posiadają niezbędną zdolność techniczną.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej za spełniony - jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie (formularz oferta), że posiada lub będzie posiadał stacją paliw znajdującą
się w odległości nieprzekraczającej 15 km od siedziby Zamawiającego - liczonej najkrótszą drogą publiczną.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.  Wykonawca  powinien  sporządzić  ofertę  na  wymaganym  formularzu  ofertowym,  podając  cenę
jednostkową, wysokość stałego rabatu na 1l paliwa oraz łączną wartość oferty.  
2. Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
3. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:
- podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

VI. Opis sposobu obliczenia wartości oferty:
1. Wykonawca określa  w tabeli  formularza oferty łączną kwotową wartość oferty (  odrębnie dla  ON i

PB95),  podając hurtową cenę jednostkową, procentową wysokość oferowanego upustu,  jednostkową
cenę netto dla Zamawiającego po rabacie. Iloczyn szacunkowej ilość (zapotrzebowania na paliwo) i ceny
jednostkowej po rabacie stanowi wartość netto oferty poszczególnych elementów składowych ( PB ,
ON).  Wykonawca  sumuje  wyliczone  wartości  netto  i  wylicza  całkowitą  cenę  oferty  netto,  którą
zamieszcza w formularzu oferty, następnie określa wartość podatku VAT i kwotę brutto. Wskazana w ten
sposób cena  brutto  oferty  stanowi  ofertę  wykonawcy  i  będzie  brana  pod  uwagę w trakcie  wyboru
najkorzystniejszej oferty. Ceny należy określać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
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2. Wartość oferty powinna być wyliczona wg. następującego wzoru:
Wn = (Ch – ( Ch* U% )) * Si
Wn – wartość oferty netto
Ch – hurtowa cena netto oleju napędowego/benzyny PKN ORLEN za 1 litr, na dzień 23-03-2021 r.
U% - procentowa wartość upustu wartość niezmienna przez okres trwania umowy przy zakupie 1 litra
paliwa
Si  –  Szacunkowa  ilość  paliwa  (  zapotrzebowanie  określone  przez  Zamawiającego  w  zapytaniu
ofertowym)

3. Cenę  hurtową  netto  oleju  napędowego/benzyny  należy  pobrać  na  podany  powyżej  dzień  ze  strony
internetowej PKN ORLEN (opublikowane ceny hurtowe paliwa na konkretny dzień).

4. Ceny hurtowe 1 litra oleju napędowego/benzyny pobrane ze strony internetowej PKN Orlen na ten sam
dzień służą dla celów porównawczych – aby uzyskać jednakowe warunki przy ocenie ofert.

5. W okresie obowiązywania umowy, ceną zakupu 1 litra paliwa będzie cena obowiązująca na danej stacji
Wykonawcy w dniu zakupu na dystrybutorze, pomniejszona o zdeklarowany upust.

6. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które
będzie musiał ponieść Zamawiający w szczególności zakup paliwa o wymaganej jakości, obsługę oraz
wszystkie koszty z tym związane.

7. Wartość ustalona  w wyniku  postępowania  musi  gwarantować pełne  wykonanie  zakresu  rzeczowego
objętego przedmiotem zamówienia.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1.1. Cena ofertowa (Kc) znaczenie  90,0 %

 W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
 Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
                             
                                      C min
Wartość punktowa ofert Kc =    ------------------------      X 90 pkt

                 Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej

1.2. Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego (Kd) znaczenie 10%
W zakresie kryterium Kd oferta może uzyskać 0 - 10 punktów
Wymagana przez Zamawiającego maksymalna odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby 
Zamawiającego (Zaklików ul. Targowa 2) wynosi 15 km. W przedmiotowym kryterium 
zamawiający przyzna następującą punktację:

Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego ilość punktów
powyżej 10 km 0 pkt
5 - 10 km 5 pkt
poniżej 5 km 10 pkt

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans pod względem przyjętych kryteriów oceny, tj. ceny i odległości stacji paliw 
Wykonawcy od siedziby Zamawiającego, według wzoru:

Łączna wartość punktowa ofert
 Koof = Kcof + Kdof
gdzie:

Koof – sumaryczna punktacja przyznana ofercie
Kcof– punktacja przyznana ofercie w kryterium cena
Kdof–  punktacja  przyznana  ofercie  w  kryterium  odległość  stacji  paliw  Wykonawcy  od  siedziby
Zamawiającego
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z
o.o. ul. Targowa 2, 37 – 470 Zaklików, w terminie do dnia 26.03.2021 r. do godz. 10:00.

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego lub na stronie
internetowej  pod  adresem  www.gzkzaklikow.pl w  zakładce  zamówienia  publiczne  poniżej  130 000
złotych

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

IX.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za   pośrednictwem  witryny
internetowej znajdującej się pod adresem www.  gzk  zaklikow.  pl  

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela - Ciesielski Zbigniew pod numerem telefonu (15) 8738405 oraz adresem e-
mail: zbyszek.ciesielski@gzkzaklikow.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 – oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa
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