
 

Władysławowo, dnia 01.12.2021 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na dostawę oleju napędowego do samochodów Zamawiającego oraz dla 

Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie, na rok 2022 

KOD CPV: 09134100-8 

 
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest Zespół obsługi Placówek Oświatowych, ul. Gen. J. Hallera 19,                                                   

84-120 Władysławowo. 

 

Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 04.01.2021 roku Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie upoważnił 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych do przeprowadzenia w jego imieniu i na jego rzecz 

postępowania mającego na celu wyłonienie dostawcy oleju napędowego do samochodów należących 

do Zespołu Szkół nr 1. 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: 

w sprawach formalno-prawnych:  

Paweł Faczyński  

Mail: pfaczynski@kancelaria-zp.com.pl 

Tel: +48 503 170 250 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa płynnego, tj. oleju napędowego, wytwarzanego wg normy 

PN-EN 590:2011, w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

2. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa wielkość 

zamówienia wynosi ok.: 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie -  11 000 l oleju napędowego. 

Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie – 3226 l oleju napędowego. 

3. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego             

w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu 

upustu, jeśli taki został wskazany w formularzu oferty. 

4. Paliwo będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wymagania jakościowe określone                              

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych. 

5. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych w formie tankowań bezgotówkowych. 

6. Szczegółowe warunki zamówienia i zasady rozliczeń zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.  

7. Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zawarte zostaną 2 umowy: Umowa 

z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie oraz umowa a Zespołem Szkół                  

nr 1 we Władysławowie. 

8. Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.). 

9. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy do 

31.12.2022 roku. 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mogą dostarczyć paliwo zgodnie                        

z wykazem zawartym w druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz zgodnie                         

z wymogami określonymi w punkcie II. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia                                    

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

 

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB 

OCENY OFERTY. 

 

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

 

Kryterium: cena – znaczenie 80%  

 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 

następującego wzoru: 

 

                                               C min 

                                 X  =                       x 80 pkt. 

                                                C o 

gdzie: 

 

X         –   wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min  –   najniższa cena ze złożonych ofert 

Co       –   cena ocenianej oferty 

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt. w kryterium "cena". 

 

Kryterium: Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego – znaczenie 20%  

 

Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów w ramach przedmiotowego kryterium: 

 

20 pkt – za odległość do 2 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Hallera 

19, 84-120 Władysławowo. 

10 pkt – za odległość od 2 do 4 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. 

Hallera 19, 84-120 Władysławowo. 

0 pkt – za odległość powyżej 4 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. 

Hallera 19, 84-120 Władysławowo. 

 

Zamawiający zmierzy odległość od siedziby Zamawiającego na podstawie wskazanej na „Google 

Maps” odległości. W przypadku wskazania kilku wariantów dojazdu do stacji paliw Wykonawcy, 

Zamawiający weźmie pod uwagę najkrótszą z tras.  

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 1 do Zaproszenia. 

2. Do oferty należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwa. 

3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, 

wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście 

oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 



 

4. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie 

zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

5. Termin ważności oferty wynosi 30 dni. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp.zopo@wladyslawowo.pl do dnia 10.12.2021 roku do 

godziny 13:00 

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian z załącznikach do Zaproszenia. 

2. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zaproszeniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zaproszenia bez podania przyczyny. 

5. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania 

przyczyny. 

 

VIII.ZAŁĄCZNIKI 

1. Druk oferty 

2. Projekt umowy 

 
……………..………………………… 

Podpis Dyrektora Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zaproszenia 

 

..................Dnia............................ 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

ul. Gen. Józefa Hallera 19 

84-120 Władysławowo  

 

                OFERTA 

na 

dostawę oleju napędowego do samochodów Zamawiającego oraz dla Zespołu Szkół nr 1 we 

Władysławowie, na rok 2022 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………............................................................................................  

Adres siedziby: .......................................................................................................................................... 

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

Tel.........................................................................Fax............................................................................... 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………..………. 

 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia  

za kwotę: 
 

Lp.  Nazwa produktu Cena obowiązująca 

w punkcie 

sprzedaży na dzień 

10.12.2020 za 1 L 

Stały upust, 

który będzie 

obowiązywał w 

czasie trwania 

zawartej umowy 

[%] 

Cena brutto za 

1 litr po 

uwzględnieniu 

upustu 

 wskazanego 

w kolumnie d 

Szacowana ilość 

paliwa 

dostarczonego w 

okresie 

obowiązywania 

umowy [l] 

cena ofertowa 

za całość 

zamówienia 

(kolumna 

„e” x „f”) 

a b c d e f g 

1 Olej 

Napędowy – 

ZOPO  

    

11 000 litrów 

 

2 Olej 

Napędowy – 

ZS 1 

Władysławowo 

    

 

3226 litrów 

 

RAZEM:  
 

 

III. Odległość od siedziby Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, iż odległość od siedziby Zamawiającego wynosi: ………. km.*  

 

 

 

 



 

*Wykonawca otrzyma:  
20 pkt – za odległość do 2 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo. 

10 pkt – za odległość od 2 do 4 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo. 

0 pkt – za odległość powyżej 4 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo. 

 

IV. Ponadto oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 

zamieszczonymi w Zaproszeniu oraz projekcie umowy, oraz akceptuje je i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeń.  

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, 

4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z 

projektem zawartym w Zaproszeniu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego 

wyznaczonym. 

5. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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