
OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
W NYSIE

Zapytanie ofertowe

na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 zł.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 Nysa

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

„Dostawa paliwa do samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nysie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa -benzyna bezołowiowa Pb 

95 na zasadach tankowania ze stacji paliw wyłonionego w ramach zapytania ofertowego 

zlokalizowanych w obrębie granic administracyjnych miasta Nysa.

• Przewidywany maksymalny zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 wyniesie do 

1000 litrów w okresie realizacji umowy.

• Podana ilość paliwa jest ilością szacunkową, w przypadku niezrealizowania 

w czasie trwania umowy ilościowego przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych.

• Paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 oraz 

wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U.z 2015r., poz. 1680).

• Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne co najmniej w godz. 6 - 20 

położone w granicach administracyjnych miasta Nysa.

• Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliwa we własnym zakresie.

• Termin realizacji zamówienia: od lutego 2021r. do 31.12.2021r.
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Fakturowanie będzie okresy sprzedaży z minimum 14 dniowym terminem płatności 

licząc od dnia dostarczenia faktury.

0  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne w tym 

zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej Pb 95 na podstawie cen 

obowiązujących w dniu sporządzania oferty. Cena oferty musi być podana w PLN 

kwotowo

1 słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej według wzoru 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podając cenę 

jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto 1 1 paliwa.

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.

3. Do oferty Wykonawca powinien załączyć:

- oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa , którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.02.2021r. do godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nysie p. 39 (sekretariat), pocztą, kurierem (liczy się data wpływu oferty do 

siedziby Zamawiającego) w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę 

i adres Wykonawcy. Koperta powinna być oznaczona napisem „Oferta na dostawę
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paliwa do samochodu służbowego OPS w Nysie” nie otwierać do dnia 03.02.2021r. 

dogodz.11.00.

Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewelina 

Urbaniak -  Kierownik DAO tel. 77 447 23 94.

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. oświadczenie o jakości oferowanego paliwa.

3. formularz oferty.

4. projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(miejscowość, data)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Regon..........................................

N IP ..............................................

Tel/fax........................................

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nysie

O f e r t a

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Dostawę paliwa do samochodu 

służbowego OPS w Nysie składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia za cenę:

netto.............................. słownie z ł..............................................................................

podatek VAT (%......... ) z ł ...........................słownie z ł ...................................................

brutto......................................... słownie z ł ...................................................................

Cena jednostkowa

Lp. Rodzaj paliwa Przewidywana

ilość paliwa w

litrach

Cena

netto za 1

litr

VAT Cena

brutto za

1 litr

Wartość

brutto

1. Benzyna

bezołowiowa

Pb 95

1000



2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy

lokalizowanej w Nysie przy ul........................................................................................

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2021r.

5. Oświadczamy, że oferujemy..............- dniowy termin płatności faktury licząc od daty

dostarczenia jej Zamawiającemu.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń.

(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

/miejscowość/

/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/

OŚW IADCZENIE D O TYCZĄ CE JA KO ŚCI OFEROW ANEGO PALIW A

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie pn. Dostawa paliwa do samochodu służbowego OPS w Nysie oświadczam, że 

oferowane paliwo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 09.10.2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 

2 01 5 r, poz. 1680) zgodnych z normą PN-EN 590.

/podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/



1 ................................

o.................
....................... dn

[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy]

Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
o wartości poniżej 130000 zł.

Nysa, dnia r.

FORMULARZOFERTY

[nazwa Wykonawcy]

Niżej podpisany/podpisani *...........................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz........................................................................................................

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na:......................................

składam/składamy * niniejszą ofertę:

Oświadczam/oświadczamy *, że zapoznałem/zapoznaliśmy * się z warunkami „Zaproszenia do 

składania ofert”

i nie wnoszę/wnosimy * do niego żadnych zastrzeżeń.

Oferuję/oferujemy * realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert”

za ce n ę_________________zł brutto,

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

W tym.................. zł - podatek V at..... %

Zobowiązuję/zobowiązujemy * się wykonać zamówienie w terminie:..................................

Uważam/uważamy * się za związanego/związanych * niniejszą ofertą przez okres dni.

*niepotrzebne

skreślić

Załączniki:

S tm n s i 1



Załącznik nr 4

PRO JEKT UMOW Y

zawarta w dniu....

przez Dyrektora -

a

o następującej treści:

.......... w Nysie,...................................... , reprezentowanym

.......................... zwanym dalej Zamawiającym,

...................... N IP :..........................., reprezentowaną przez

, zwanym dalej Dostawcą,

§1
1. Dostawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup etyliny bezołowiowej Pb 

95 zwanych dalej paliwem w formie sukcesywnych transakcji dokonywanych na 

warunkach podanych w ofercie cenowej.

2. Zamawiający zobowiązuje się do nabycia paliwa w następującej ilości: 

a) etylina bezołowiowa Pb 95 w łącznej ilości około 1000 litrów,

3. Paliwo będzie tankowane u Dostawcy.

4. Odległość dystrybutora od siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 4 km.

5. Dostawca oświadcza, iż posiada stację paliw znajdującą się w Nysie.

6. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy paliw.

7. Formularz ofertowy Dostawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§2
1. Paliwo będzie wydawane kierowcy zatrudnionemu u Zamawiającego na podstawie 

ważnej na dany dzień karty drogowej, wystawionej dla pojazdu.

2. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo do tankowania pojazdu do pełnego zbiornika.

3. Dostawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup paliw całodobowo.

§3

1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za:

a) 1 litr etyliny bezołowiowej Pb 95 cenę oferowaną w danym dniu przez Dostawcę 

na jego stacji paliw pomniejszoną o rabat................... groszy/zł



2. Z  tytułu realizacji dostaw paliwa Dostawca będzie otrzymywał wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn ilości zakupionego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa, o której mowa w 

ust. 1

3. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Dostawca będzie otrzymywał wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn ilości zakupionego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa, o której mowa w 

ust. 1.

4. Łączna wartość dostarczonego paliwa nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł brutto

(słownie:........................................................ brutto)

§4
1. Dostawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu fakturę VAT po 

każdorazowym zakupie paliwa.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zakupione paliwo w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Zapłata będzie następować na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

§5

1. Dostawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia 

„orzeczenia jakości”, w którym są zawarte wyniki laboratoryjnych badań dostarczonego 

paliwa.

2. W razie reklamacji jakości paliwa Dostawca jest zobowiązany skierować próbkę 

takiego paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych.

§6

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2021r.

§7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących 

po stronie Dostawcy -  Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 10% 

wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4,



b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego -  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy 10% 

wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4.

2. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokryją całości 

poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji

umowy je st........................................................................................................

2. Osobą upoważnioną ze strony Dostawcy do kontaktów w sprawie realizacji umowy

je st....................................................................................

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.

§13



Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA


