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Sabnie, dnia 16.05.2016r                                    
RIŚ.271.1.4.2016 

  
 

Zapytanie ofertowe 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164). 
 
 
 I.     INFORMACJE  OGÓLNE 
Gmina Sabnie zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup i dostawę oleju napędowego do pojazdów służbowych Gminy 
Sabnie” 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą -Prawo zamówień publicznych i wynosi 

poniżej 30 000 EURO. 
 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Sabnie 
Ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 
NIP:  823-15-60-068 
tel. 25 787 41 90 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w 
okresie od 01.06.2016 do dnia 31.12.2016.  
1. Dostawa polegać będzie na sukcesywnej dostawie do bieżących potrzeb Zamawiającego, zakupie oleju 
napędowego i dostarczeniu do miejsca  wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Sabnie w ciągu 24 
godzin. 
2. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 
3. Olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 09/12/2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 
1441). 
4. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 8 000 litrów w okresie obowiązywania umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Nie 
zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca będzie każdorazowo obliczał cenę zakupu oleju napędowego wg następującej formuły:  
Do ceny hurtowej  producenta podanej na jego stronie internetowej (producent taki jak w ofercie wykonawcy 
– zgodny z załączonym wydrukiem) na ostatni dzień notowania poprzedniego miesiąca za 1 litr wykonawca 
będzie doliczał marżę/upust (określone w ofercie Wykonawcy) w wysokości ……. zł. Tak obliczona cena będzie 
obowiązywała na następny miesiąc.   

6. Olej napędowy będzie dostarczany Zamawiającemu na teren Gminy Sabnie, do lokalizacji każdorazowo wskazanej    
przez Zamawiającego. 
7.Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiorników paliwowych pojazdów służbowych należących do 

Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz. 
8.Wykonawca prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionego oleju napędowego na druku 

zwanym asygnatą w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, nazwisko i imię osoby pobierającej olej 
napędowy, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów.  
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9.Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na podstawie 
faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie tankowane pojazdy zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna 
będzie w terminie 14 dni od daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 9 grudnia 2008r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2008 Nr 221, poz. 1441 ze. zm.), 
oraz za warunki techniczne. 

11. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
  -   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 
przedstawicielem Wykonawcy.  
  - Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych i numery fax. oraz inne dane niezbędne dla sprawnego i 
terminowego wykonania zamówienia. 
  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego a także zmianę jego 
warunków bez podania przyczyny. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 01.06.2016 – 31.12.2016. 
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej z odroczonym terminem 

płatności. 
 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 672 ze. zm.) 
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1); 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego                    
(Załącznik nr 2); 
3) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi  
4) Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 3) 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony 
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 
a) pisemnie na adres: Gmina Sabnie ul. Główna 73 08-331 Sabnie 
b) faksem na numer: 25 787 41 90 
b) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@sabnie.pl 
 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule informację: „Zapytanie ofertowe na zakup 
i dostawę oleju napędowego do pojazdów służbowych” 
 
 
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
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Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska 
Paweł Nasiłowski (tel. 25 787 41 90, e-mail: zamowienia@sabnie.pl ) 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, w jęz. 
polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy), 

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym 
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, 
winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego; 
5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera): Gmina 

Sabnie ul. Główna 73,  08-331 Sabnie  do dnia 24.05.2016 roku, do godz. 1000 sekretariat Urzędu Gminy. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów 
służbowych”.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24.05.2016 roku, o godz. 1010 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą matematyczną, tj. z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
 

XI. OCENA OFERT. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

- cena – 100% 

 
 
 

       Wójt Gminy Sabnie 
 
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński 

                                                                                                     
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty – wzór Załącznik Nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik Nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 
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Załącznik nr 1 

Formularz oferty 
RIŚ.271.1.4.2016 

 

…………………………………………… 
           /pieczęć Wykonawcy/ 

 
DANE WYKONAWCY: 
 

Nazwa Wykonawcy   
 

Adres   

Województwo   

Nip  Regon   

Tel/fax  

Adres e-mail    

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon     Fax   

Telefon komórkowy    

Adres e-mail  

 
OFERUJĘ WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – „Zakup i dostawę oleju napędowego do 
pojazdów służbowych Gminy Sabnie” - ZGODNIE W WYMAGANIAMI ZAPYTANIA ZA CENĘ: 
 

1) hurtowa cena netto 1 litra oleju napędowego producenta na dzień 16.05.2016r. wynosi ………….…. zł 

(załączam wydruk potwierdzający ze strony producenta) 

2) plus marża (ewentualnie minus rabat) ………………….. zł  

 Słownie …………………………………..…………………………………………………………zł  

3) razem netto = suma 1) i 2) ……………………… zł 

4) podatek vat 23%: ………………………… zł 

5) cena brutto = iloczyn 3) i 4)  ………………………… zł.   

 Słownie ……………………………………………………………………………………...zł. 

Oświadczam, że: 
1. przedmiot zamówienia będę realizować w terminie określonym przez Zamawiającego oraz, że przyjmuję 

warunki płatności podane w zapytaniu ofertowym.  
2. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, posiadam niezbędne informacje 

do przygotowania oferty. 
3. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
  

 
......................................., dnia......................                                                 ...................................................... 
                      podpis osoby uprawnionej do występowania  

 w obrocie prawnym  



 

Załącznik nr 2 

 

………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy zadania: RIŚ.271.1.4.2016, „Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów służbowych Gminy 
Sabnie” 
 

Składając ofertę w imieniu reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oświadczam/y, że: 

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy własnoręcznymi 

podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

Wzór umowy 

 

Umowa nr …… / 2016 
 
Zawarta w dniu …………….….. w Sabniach pomiędzy Gminą Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie 
reprezentowaną przez: 
Ireneusza Piotra Wyszyńskiego – Wójta Gminy Sabnie 
z kontrasygnatą Katarzyny Kawczyńskiej – Skarbnika Gminy Sabnie 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a 
firmą ……………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
koncesja Nr____________ na handel paliwami płynnymi, 
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści.  
 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2015 poz. 2164), na podst. art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawę oleju napędowego do pojazdów służbowych Gminy Sabnie. 
2. Przewidziana w umowie maksymalna łączna ilość określona w § 1 ust. 1 jest ilością planowaną, co oznacza, że 
może ona ulec zmniejszeniu. W przypadku zakupu mniejszej ilości oleju napędowego Wykonawca nie będzie miał z 
tego tytułu żadnego roszczenia.  
3. Olej napędowy będzie dostarczany Zamawiającemu na teren Gminy Sabnie, do lokalizacji każdorazowo wskazanej    
przez Zamawiającego. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzania zatankowanej ilości poprzez wpis do karty drogowej tankującego 
pojazdu. 
 

§ 3 
1. Cenę 1 litra oleju napędowego objętego umową określa się na podstawie ceny wynikającej z oferty w kwocie ……zł  

brutto słownie: ……………………. z zastrzeżeniem zmiany ceny w trakcie trwania umowy zgodnie z ust. 2. 
2. Strony ustalają, że Wykonawca będzie każdorazowo obliczał cenę zakupu oleju napędowego wg następującej 

formuły:  
Do ceny hurtowej  producenta podanej na jego stronie internetowej na ostatni dzień notowania poprzedniego 
miesiąca za 1 litr wykonawca będzie doliczał marżę/upust (określone w ofercie Wykonawcy) w wysokości ……. zł. 
Tak obliczona cena będzie obowiązywała na następny miesiąc.   

 
§ 4 

1. Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na podstawie 
faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie tankowane pojazdy zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna 
będzie w terminie 14 dni od daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie prowadził ewidencję sprzedaży oleju napędowego na rzecz Zamawiającego. Ewidencja ta 
będzie udostępniania na każde wezwanie Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zakupiony olej napędowy muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm. Ponadto zakupiony olej 
napędowy powinien być czysty mikrobiologicznie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości zakupionego oleju  napędowego 
poprzez    pobranie próbek w momencie tankowania. 



 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do atestów i świadectw jakości paliw sprzedawanych przez 
Wykonawcę.  

4.  Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Zamawiający będzie składać na piśmie do 
Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w ciągu 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
uważa się, że reklamacja została uznana  w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5.  Wybór sposobu realizacji uwzględnionej reklamacji należy do Zamawiającego.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania specjalistycznej analizy  laboratoryjnej (w uprawnionej 

instytucji) dostarczonego towaru w sytuacji zaistnienia przypuszczenia złej jakości towaru na koszt Wykonawcy, 
gdy wyniki badań potwierdzą niezgodność dostarczonego towaru z atestem. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 4, za wady towaru Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 6 

1.  W przypadku nie wykonania umowy - nie zatankowania któregokolwiek z pojazdów objętych umową, Wykonawca  
zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za każdy nie zatankowany pojazd  w wysokości 1 % wartości brutto 
sprzedanego Zamawiającemu oleju napędowego za cały miesiąc poprzedzający zdarzenie.   
2. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % 
całkowitej planowanej maksymalnej wartości brutto zamówienia obliczonej według ceny obowiązującej na dzień 
zerwania umowy lub odstąpienia od umowy. 
3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy. W 
przypadku nie wystawienia faktur zapłata kar umownych nastąpi  w terminie 7 dni od  dnia otrzymania  przez 
Wykonawcę noty obciążeniowej. 
4. Zamawiający w razie  zwłoki w wykonaniu  zamówienia może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie 
rezygnując z kary umownej.  
5. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 
7. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca realizuje zamówienia ze zwłoką, zaniechał lub dostarcza 
olej napędowy o parametrach nie spełniających wymagań określonych w § 5 ust. 1. 
8. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
 

§ 7 
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają Pana 
………………………………….reprezentującego Wykonawcę  oraz Pana ................................ reprezentującego 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
Umowę zawiera się na czas określony od dnia  01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między 
stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być 
przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  przesyłane kurierem lub listem. 
3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana 
jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli 
strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na 
ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone. 



 

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie 
ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych 
negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
1) oferta Wykonawcy; 
2) zapytanie ofertowe. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

 
 

         
WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

 


