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Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na dostawę paliw płynnych. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa paliw płynnych na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników pojazdów na stacji 

Dostawcy oraz doraźnych tankowań do kanistrów na stacji paliw Dostawcy w ilości: 

a) olej napędowy w ilości ok. 10.000 litrów rocznie 

Dostawca musi posiadać minimum jedną stację paliw położoną w odległości do 5 km od 

siedziby zamawiającego. Dostawy realizowane na terenie Polski na wszystkich stacjach 

należących do Dostawcy bądź na stacji paliw z którymi Dostawca podpisał stosowne umowy 

umożliwiające dokonywanie takich transakcji. Rozliczenie transakcji musi być realizowane 

drogą bezgotówkową za pomocą kart flotowych. 

 

II.  Termin wykonania zamówienia 

Od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

 

III. Postać oferty 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym  

lub nieścieralnym atramentem, długopisem. 

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania  

w imieniu Dostawcy. 

W ofercie należy określić cenę oleju napędowego wg wzoru: 

………… zł         –   …..……… zł/% =  ……… ..zł     x       10.000 l = …………………….. 

 cena dzienna  brutto 1l               upust                          cena  brutto                    ilość litrów       wartość brutto zamówienia 
 

 

 

IV. Dokumenty składające się na ofertę: 

 wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania cenowego. 

 

 



2 
 

V. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert. 

Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę paliw płynnych” zawierającą 

żądane informacje proszę złożyć do godziny 12.00 do dnia 23.11.2018 r. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

- w formie pisemnej na adres:         Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 

                                          im. św. Franciszka z Asyżu 

                                        pl. O. H. Koźmińskiego 9 

                                                 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 
                                                                                               (adres zamawiającego) 

- osobiście w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego , 

za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl 

 

Upoważnionym do udzielania wszelkich informacji dotyczących zadania jest kierownik ds. 

opiekuńczo-wychowawczych Konrad Zdrojewski w godzinach 10.00 – 15.00  

Tel. (48) 6741038 w. 21 

 

VI. Kryterium oceny będzie stanowić cena – 100% (najniższa cena) 

 

 

 

O wynikach postępowania zostaną Państwo poinformowani. 

 

 

Załączniki: 

zał. nr 1 – druk oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Miasto nad Pilicą, dn. 16.11.2018 r. 


