
Kowiesy, dnia 09.12.2020 rok 

Znak sprawy: GZO 3941.2.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro) 

 

Dostawa oleju opałowego  

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiający:  

Gmina Kowiesy 

96-111 Kowiesy 
www.kowiesy.pl 

Tel.: 46 831 70 26 

Fax: 46 831 70 81 

e-mail: kierownikgzo@kowiesy.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

2.1 Dostawa oleju opałowego typu lekki w szacunkowej ilości do 42. 000 litrów do Szkoły  

        Podstawowej w Kowiesach, Szkoły Podstawowej w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. 

2.2. Dostawca dostarczy zamówiony olej opałowy do kotłowni 

       Odbiorców wymienionych w pkt. 2.1 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 

2.3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju opałowego, o 

       którym mowa w pkt 2.1, w uzależnieniu od bieżących potrzeb, bez konsekwencji finansowych.  

2.4. Dostarczanym paliwem do kotłowni będzie olej opałowy zgodny  z normą  PN-C-96024:2001  

       tj.  o następujących parametrach: 
 gęstość 150C / - 860 kg/dm3 

 temperatura zapłonu – nie mniej niż 560C 

 lepkość kinematyczna w temp. 20 0C nie większa niż 6,0 mm2/s   

 zawartość siarki – nie więcej niż – 0,1 % 

 wartość opałowa – nie mniej niż 42,6 MJ/kg 

 temperatura krzepnięcia – lato nie wyżej niż 00C,  zima nie wyżej niż - 200C 

 zawartość wody – maksymalnie 200 mg/kg 

 barwa - czerwona 

       Jakość dostarczanego oleju będzie odpowiadać obowiązującym normom i będzie zgodna  

       z certyfikatem jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez potwierdzonego za   

       zgodność z oryginałem certyfikatu, zamówiony olej nie będzie przyjęty przez zamawiającego.   

2.5.  Dostawy będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub faxem, 

       najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. 

       W imieniu zamawiającego zamówień dokonywać będą: dla szkół Ewa Pawlak – 

       Gminny Zespół Oświaty, dla Ośrodka Zdrowia Urszula Wieteska –  Urząd Gminy.  

2.6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1600. 

2.7. Dostawy jednorazowo zamawianego oleju opałowego będą odbywały się w ilościach od  

       1.000 l   do  7.000 l do jednego obiektu. 

2.8. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria 

        lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej, lub też stwierdzi się niską wydajność  



        opałową dostawca pokrywać będzie poniesione straty. 

2.9. W cenie jednostkowej oleju opałowego należy uwzględnić koszty transportu i  

       tankowania zbiorników. 

2.10. Dostawca jest zobowiązany dostosować sprzęt do wlewów istniejących w zbiornikach 

        Zamawiającego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

4.1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu: 

4.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie. 

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej 2 zadania polegające na dostawie oleju opałowego w ilości minimum 50 tyś litrów każda . 

 

5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: 

5.1. W celu oceny spełniania warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną 

Koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

 

5.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych zadań polegających na wykonaniu dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których zadania zostały wykonane. 

 

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. 

6.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  Ewa Pawlak 

 

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

7.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 



8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

 

8.1. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2020 roku, do godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego (adres:  Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy),  

 

9. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

9.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena (rabat za każdy litr oleju opałowego) 100% 

 

9.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 10.1. kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższy zaproponowany rabat spośród wszystkich ofert 

- Cof -  rabat podany w ofercie 

 

9.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

9.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

9.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

9.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

10.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę rabat za każdy litr dostarczonego oleju opałowego. 

10.2. Cenę (rabat) deklaruje  się na formularzu oferty, podając: cenę netto, rabat, stawkę VAT, cenę 

brutto  

10.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane 

z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty. 

10.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 



nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Gmina Kowiesy 

Kowiesy 85 

96-111 Kowiesy 

 

OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO  

 

 

11.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, 

w nieprzekraczalnym terminie: do 21 grudnia 2020 roku do godziny 11:00 
11.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez 

osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

 

12. ODRZUCENIE OFERTY ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY   

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  

b)  złoży ofertę niekompletną;  

c)  przedstawi nieprawdziwe informacje;  

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub  odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki 

ochrony prawnej. 

 

13. INFORMACJE DODATKOWE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

13.3. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

każdym momencie, bez podawania przyczyny. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta jest 

najkorzystniejsza. 

13.6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych. 

 

14. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz oferty (zał. Nr 1) 

2. Wykaz dostaw (zał. Nr 2) 

3. Projekt umowy (zał. Nr 3) 

 

 

 

                                            Wójt Gminy Kowiesy 

                                          /-/ Jarosław Pepka 

                          
   


