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Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo 
Graniczne, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1 Kierownika Centrum Usług 
Wspólnych w Smętowie Granicznym z dnia 02 stycznia 2017 roku. 
I. INFORMACJE  OGÓLNE 
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne zaprasza do złożenia ofert na: 
„Dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego w miejscowości Smętowo 
Graniczne, ul. Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne”. 
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 
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne 
Ul. Gdańska 23                                                                   
83-230 Smętowo Graniczne 
NIP 592-16-16-508 
Tel. (58) 5619620 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w systemie sprzedaży 
bezgotówkowej, w okresie od 18.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
1. Dostawa polegać będzie na sukcesywnym stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego 
tankowania do zbiornika magazynowego w miejscowości Smętowo Graniczne,                               
ul. Gdańska 23. 
2. Wykonawca zobowiązuje dostarczyć żądaną ilość paliwa do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość magazynowania paliw we własnym zbiorniku                      
na ul. Gdańskiej 23 w Smętowie Granicznym. 
4. Olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie                     
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 roku w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz parametry normy PNEN 
590+A1:2013/12. W przypadku zmiany przepisów lub norm, oferowane paliwo musi być 
zgodne ze zmienionymi przepisami i normami. 
Olej napędowy o parametrach nie gorszych niż norma PN-EN 590+A1:2013/12,  
liczba cetanowa nie mniejsza od 51, zawartość siarki nie większa niż 10 mg/kg. 
Dostarczony olej napędowy w całym okresie trwania umowy musi odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom. Olej napędowy powinien być dostosowany do panujących warunków 



atmosferycznych (temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) określana wg normy PN-
EN 116, 
- jakość paliw musi spełniać wymagania obowiązujących aktów prawnych: 
 Dyrektywy 98/70 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
w sprawie  jakości benzyny i paliw do silników Diesla  zmieniającej dyrektywę rady 93/12 
EWG; 
 Dyrektywy 2003/17 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. 
zmieniającej dyrektywę 98/70 WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. 
5. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 7.000 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. 
6. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie przez dowóz paliwa do Zamawiającego,  do 
zbiornika magazynowego w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Gdańska 23. Tankowanie 
zbiornika magazynowego odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw oleju napędowego, (max. 
pojemność 2500 litrów). Zbiornik wyposażony jest w 2" króciec wlewowy                            do 
napełniania zbiornika. Jednorazowa dostawa około 500-1.000 litrów. Sposób tankowania 
odbywać się będzie przez elektroniczny licznik, który wydaje kompensowane paliwo                        
w 15 stopniach C., licznik posiada świadectwo legalizacji co zapewnia prawidłowe wydanie 
produktu. 
7. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiornika magazynowego należącego                  
do Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz.   
8. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję 
zakupionego oleju napędowego na druku zwanym asygnatą, w której odnotowane zostaną: data 
wydania paliwa, nazwisko i imię osoby zamawiającej olej napędowy, ilość zatankowanych 
litrów. 
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 
tankowania do zbiornika. Faktura będzie wystawiana na następujące dane –  
Nabywca: Gminą Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne,  
NIP 592-10-03-823, Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych, ul. Gdańska 23,  
83 – 230 Smętowo Graniczne.  Do każdej faktury Wykonawca dołącza raport o transakcjach                         
za dany okres rozliczeniowy. 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 października 2015 roku w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) 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: od 18.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
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: 
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 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) – co najmniej za okres od dnia złożenia 
oferty do końca trwania umowy.   
VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1) Formularz oferty (Załącznik nr 1); 
2) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi,  potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
Koncesja musi być ważna przynajmniej na okres obowiązywania umowy. 
3) Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 2), 
4) Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (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: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne,  
ul. Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne; 
b) faksem na numer: (58) 5619620 
c) drogą elektroniczną na adres: cuw@smetowograniczne.pl 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule 
informację: „Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego 
w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Gdańska 23”. 
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI. 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Rafał Libiszewski  
lub Maria Zamorowska, tel. (58) 5619620, 507054648  
e-mail:cuw@smetowograniczne.pl lub cuw.administracja@smetowograniczne.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,  
kuriera lub poczty elektronicznej): Centrum Usług Wspólnych, ul. Gdańska 23, 83-230 
Smętowo Graniczne, e-mail: cuw@smetowograniczne.pl  do dnia 16 stycznia 2017 roku,  
do godz. 1530. Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie 
opisanej „Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego  
w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Gdańska 23”, natomiast oferty przesłane pocztą 
elektroniczną muszą zawierać scany wszystkich dokumentów wymienionych w zapytaniu 
ofertowym (oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną). 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centrum Usług 
Wspólnych, ul. Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne, w dniu 17 stycznia 2017 r., godz. 900. 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę. 
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą 
matematyczną, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie cen producenta 
określonych na stronie internetowej www.e-petrol.pl obowiązujących w dniu 10.01.2017 r. 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ  
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 
- Kryterium – cena; znaczenie procentowe – 100 %; maksymalna ilość punktów jaką może 
otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt. 
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt. 
Wszystkie oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie: 
 C min 
Pi(C) =  --------- x 100 
 Ci 
gdzie: 
Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”; 
C min – najniższa cena zamówienia (obliczona zgodnie z opisem w formularzu oferty                    
po uwzględnieniu opustu – Tabela) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci – cena badanej ofert „i”; 
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”. 
 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z powyższego działania. 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 



3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,  
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
                                                                                                                                                       
                  
                                                                                                                                                       
                               

Kierownik Centrum Usług Wspólnych 
     w Gminie Smętowo Graniczne 
 
             (-) Rafał Libiszewski 

  
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1; 

2. Wzór umowy – Załącznik Nr 2; 

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – Załącznik Nr 3; 

4. Potwierdzona kserokopia koncesji na obrót paliwami. 

 


