
GMlłuA JA$TF{aAH
Pl.tłiepadległości i

Ż&502 JaśtrŻ.ib
woj.mqzawier:klp

GKT. 2600. 1 .1 .2016

ZAPYTANIE OFERTOIYE

W oparciu o ar't'4 pkt. 8 ustarł'y z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieri
publiczn1_'ch (.Dz. U ' z 2015 r'. poz' 21 64) r.v zr'viązku z ań. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpni.r
2009 r. o finansach publicznych (Dz. |.J. Nr l57' poz' 1240 z póżn. znr.) zrł'racanl :ię
z zapvtanicm of'eltowylll o przedstalvielrie ccny na dostalvę paliw płynnyclr do pojazdórł'
iurządzeń będących w dyspozycji Gmirry.Tastrząb (poj azd1' i urządzenia Urzędu GI'niny oraz
po.jazdy i urządzenia oSP).

Zamalviaiacv:
Gnrilra .lastrząb
PJac Niepodlcgłości 5
Nll): 799 196 53 56
'l elefbn: (48) 628 48 60

26-502 .Tastl'ząb

Fax: (48) 628 48 6l

Przedmiot zamówie nia:
l)t'zcdniotct-l-t sprzedaz-v zanrówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie spl'zedaŻ1''

bczgotór.vkorvej. w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 l. Mie.jsccm realiz-ec.ii

cltlstarv są stacje paliw połclŻone w obrębie l0 knl od siedziby Zamawiaiącego.
Zanlawiający nie przewidrrjc magazynowania palilł' we własnyclr zbiornikach.
C)fcrorvane paliwo l'llusi spełniać rvylrlagania okleślone w Polskicli Normach dla palirv
plynn,v-ch.

Rozliczenie zawartych transakc.ji odbywać się będzie kaŻdorazowo po zatankorvaniu na

poclstar'r'ie ui-Ystawionych taktur VA]'. Zapłata nalcŻności za pobrarre paliwo rcalizor,vana
będzic przclclvenr na ]tonto Wykonawcy lv terminie l4 dni od otrzymania faktury.
W1'kaz pojazdów i osób upralvnionyclr do odbionr paliw zostanie wskazany przez
Z al-n arł'i aj ąc e go po podpisaniu unow1'.
\ł'ykollawca zoborviązally będzie do plzedstarvicnia atcstu lub świadectrł'a jakoŚci palirv na

kaŻde Życzenie Zanralł'iaj ąccgo. Wykonarł'ca pokr1'je lvszelkie szkod1' powstałe z powodu
złc.j .jakości olćrowanych paliw (niczgodność z nonnami).
W clliresie realizacji umow.v Zanrawiając.v'' przewidu.je zakupienie palirł' w ilości:
- ctylina Pb 95- 1 000 l;
- o|ej napędorvy_ 20 000 l.
Podane pow1''zej ilości są wartoŚcianri szacunkowynri. które mają posłużyć jed1nic

Wykonarvcy do kalktrlacji ccny olertolvej. mogą ulec zmiarrie tj. zarówno zwiększeniu.
i.l|' i zrlllliciszetliu rł zlleŻności .ld potr'zeh l'allrarłiajacegtl' olnacll tu. Że llie 5lJl]o\\ia
osta1ecznego wyl'niaru zamówienja. rł' wyniktr czego nie będą podstawą clo zgłaszlrnia
rtlszczcń z tytułu niczlcal izowanych dostaw'
Zanlarł'iaiąc.v Zastrzcga sobie prar'vo niezrealizowania w całości plzedmiottl zarrrór'vienia'

() lrdziclenic zatllówicnia mogą ubiegać się rł1'konawcy posiada.jący' niezbęclne w ty''l'll

zaklesie uprarvllietria oI'az spełniający warunki udziału w postępo\Ąalliu

Opis sposobu obliczenia ceny ofertv:

Wykonarvca określa cenę brutto jedncgo litra etyliny Pb 95 i oleju napędtllvego na
ptldstawie cen oborviązujących w dniu 21 paż<lziernika Ż016 r.

('cna podana lv ofct'cic porł'inna być wyrażolla lv złotych polskich" z dokładnością do drł'óch

m icjsc po przccinku.

.|astrząbr' dn' ] l. l(). ]()]o r'



Ciena o1irty winna obejmować wszystkie koszty związane z w1'konaniel'l1 przedmiotŁl
/ /a|ltiriicnil oraz warunkalli Stawianynri przcz Zarnawiającego.

/

ZaDl'tania o przedmiot zamówicnia:
Wszelkich informacji dotyczących przedniottt zamórł,icnia udzicla Podinspektor ds.
(iospodarki Komunalne.j i Transportu .lustyna Grzmil. te1.(48) 628 48 76. e-n.rail:
j4llrz4b lż!:]]!]r.!]].l]!!]]

SDosób Drzygotowania ofertv:
1. Wykonawca porł,inicn sporządzić ofertę rł'.języku polskinl na wyn]aganym fornlularzu

o1'el1owyn' podając cenę.jedIlostltorvą brutto oraz podatek VAT.
otćrta r'vinna zawierać nazwę iaclres wykonawcy oraz podpis osoby rrprawrrionej lub
Ltpclwaznionqi do r'vystępowarria w inlieniu wvkonawcy. przy czynl podpis nlusi być
cz1'teln1' lrrb opisan1-' pieczątką imienną.

2. .Iako \Ą}]'nagany za|ącznik do olerty" r'r,ykonawca wirrien załącz.vć:
a' J<selokopię pośr.l'iadczoną za zgodność z oryginałem niczbędrrych uprawnieti do

rvykonania przeclnriotowego zadania ti. koncesji na rł,ykollywatlic działalności
gospoclarczej w zakrcsic obrotu paliwami.

b. podpisanc oświac1czenie dotyczące .jakości oferowatrego paliwa.

Micisce i termin zlożenia ofertv:
()1'ertę naJeŻy dostalcZ.Yc osobiście. bądŹ przesłać pocztą do siedziby Zanawia.jącego:
(irllina .Iastl'ząb' Plac Niepodległości 5. 26-502 .lastrząb Sekretariat (pokój nr l5. ll piętLo).

'lcrr-l-riIl składania o[el't upływa z dnienr l4 |istopada 2016 r. do godz. l2||||.

O1crtę naleŻy 7.łoż )-ć w zanlkniętcj kopcr'cie opisarrej następlLiąco:

,,o.ferta - dtlstawa paliw płynnych. Nie otwierać do dnfu I4. ] ]. 2016 r. tlo gotlz.. l200"
()twarcie ot-ert nastąpi w dniu 1'ł Jistopada 2016 r. o godz. 1300 lv Sali konf'erenc1'.jnej Urzędu
(illtillr rł .|astrzębiLl 1l pictrol.
Kn'tcrium wyboru ofertł': Cena 100%

.laslrząb. dnia 21. 10. 201ó r'

Zalączniki:
1. f orrrularz ofertowl'.
2' Oświadczenie o spcłnianiu warunków udziału w pos1ęporrrnirr.
j' Oślr'iadczenie dotyczące jakości ot'crowanego palirva.
2 wztirl'llow' 
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