
 

1 

 

Zamawiający: Gmina Niebylec -  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

tel./fax. (17) 277-30-62 

Godziny urzędowania:  

poniedziałek godz. 7:30 – 17:00 

od wtorku do piątku godz. 7:00 – 15:00.  

Strona internetowa Zamawiającego: www.gzeas.niebylec.com.pl 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin przeprowadzania postępowań  

o wartości zamówienia do 30 000 euro ustanowiony przez Zamawiającego zarządzeniem nr 3 z dnia 

08.11.2018 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa płynnego – oleju napędowego (ON oraz ON VERVA) 

w punktach lub stacjach paliwowych. 

I.  Szacunkowa (przewidywana) ilość tankowanego paliwa została określona w załączniku nr 1.  

II. Płatność za zakupione paliwo odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na podstawie 

wystawionej faktury zbiorczej dwa razy w miesiącu lub raz za cały miesiąc, dostarczanej do 

siedziby Zamawiającego. 

III. Obowiązującą ceną za 1 litr paliwa w okresie trwania umowy będzie cena brutto uwidoczniona  

w danym dniu tankowania na dystrybutorze paliw uwzględniająca wszystkie aktualne składniki 

pomniejszona o ewentualny rabat. 

IV. Wykonawca ma posiadać wysoką jakość paliwa zgodną z Polską Normą, dokumentowaną 

stosownym atestem, na każde żądanie odbiorcy oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – co najmniej na okres od dnia złożenia oferty do końca 

trwania umowy.  

V. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody będące sutkiem sprzedaży 

paliw o parametrach nieodpowiadających Polskim Normom.  

VI. Odbiór paliw będzie następował poprzez tankowanie w punkcie lub stacji Wykonawcy 

bezpośrednio do baku pojazdu w ilościach uzgadnianych każdorazowo przez kierującego pojazdem. 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, ponieważ 

wielkość podana w załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny oferty. 

VIII. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

IX.  Zamawiający dopuszcza rozliczenia za pomocą kart elektronicznych – faktury płatne będą 

przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

od 02.01.2019 do 31.12.2019 r. 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Niebylec - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu 

Niebylec 182a 

38-114 Niebylec 

woj. podkarpackie 

do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10.00 

lub e-mailem: natalia.gzeas@onet.pl 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym – zał. nr 1 poda cenę brutto jednego litra oleju 

napędowego (ON oraz ON VERVA) oraz wartość brutto całości przedmiotu zamówienia 

stanowiącą iloczyn ceny za 1 litr paliwa x 7 420 litrów (ON) oraz ceny za 1 litr paliwa x 6 

670 litrów (ON VERVA) . 

2. Cena brutto za 1 litr paliwa podana w ofercie będzie ceną podaną według stawki 

obowiązującej w punkcie lub stacji paliw Wykonawcy w dniu 28.11.2018 r. 

pomniejszoną o ewentualny rabat. 

3. Jeżeli Wykonawca w cenie ofertowej 1 litra paliwa uwzględnił rabat to wysokość tego 

rabatu wpisuje do kalkulacji ceny. Rabat ten obowiązywał będzie przez cały okres trwania 

umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie uwzględnił rabatu do ceny 1 litra paliwa, to wpisuje w odpowiedniej 

rubryce formularza „0.00”. 

5. Ponadto Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (zał. nr 1) wyrażoną w procentach 

stawkę podatku VAT. 

6. Wartość zamówienia brutto, stanowić będzie podstawę tylko do wybrania oferty 

najkorzystniejszej przez Zamawiającego. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia 

następować będzie zgodnie z „cenami dystrybutorowymi” punktu lub stacji paliw w dniu 

tankowania pomniejszonymi o stały rabat wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli 

Wykonawca uwzględnił rabat. 

7. Ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( zł/gr.) 

8. W niniejszym zapytaniu o cenę wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:  

cena brutto – 100 % 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy 

........................................................... 
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Załącznik nr 1  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY     

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

REGON ...............................................................  NIP ………….....…………………………............ 

Adres  ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

tel. ...........................................  fax. …………………………  e-mail. ................................................ 

 

Nawiązując do zapytania o cenę na: Zakup paliwa płynnego – oleju napędowy (ON oraz ON 

VERVA) w punktach lub stacjach paliwowych 

 

1) Oferujemy sprzedaż 7 420  litrów oleju napędowego (ON) po ............. PLN 

brutto/1 litr 

 Zatem: 

…………………PLN brutto/ za 1 litr x 7 420   litrów =…………….........…..………. PLN brutto 

słownie:.................................................................................................................................................. 

W cenie 1 litra oleju napędowego (ON) zawarty jest rabat wynoszący ………..….. PLN brutto 

(powyższe ceny brutto uwzględniają  …….% podatku VAT) 

 

2) Oferujemy sprzedaż  6 670   litrów oleju napędowego (ON VERVA) po ............. 

PLN brutto/1 litr 

Zatem: 

 …………………PLN brutto/ za 1 litr x 6 670  litrów =………………..………. PLN brutto 

słownie:........................................................................................................................................... 

W cenie 1 litra oleju napędowego (ON VERVA) zawarty jest rabat wynoszący ………..….. PLN 

brutto 

(powyższe ceny brutto uwzględniają  …….% podatku VAT) 
 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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3) termin wykonania zamówienia 02.01.2019 r.  – 31.12.2019 r. 
 

 

 

 

 

 

......................... dnia ............................   ...................................................................... 

        podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 

        do reprezentowania Wykonawcy 


