
Kobierzyce, 14.12. 2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy 1211/11/2020 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

zwracamy się z  zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usług. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Kobierzycki Ośrodek Kultury,  ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce,  

powiat wrocławski, województwo dolnośląskie   

Tel. +48 (71) 31-11-200; fax +48 (71) 31-11-200 

NIP 896-12-41-370, REGON 932129838, 

Strona internetowa: www.kultura-kobierzyce.pl 

e-mail: biuro@kultura-kobierzyce.pl 

       

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla potrzeb 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 

2. Dostawa paliw płynnych w okresie od 01 stycznia  do 31 grudnia 2021 r.  w formie 

doraźnych tankowań pojazdów na stacjach paliw zlokalizowanych w całej Polsce 

wybranego Wykonawcy, w tym w przeważającej większości na stacji paliw 

zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego. 

3.  Szacunkowe zapotrzebowanie  na olej napędowy do pojazdów w przewidzianym 

okresie realizacji zamówienia wynosi 9 865 litrów. 

4. Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa  podana powyżej jest ilością szacunkową, 

podaną w celu obliczenia ceny oferty oraz maksymalnego zobowiązania umownego. 

5. Z uwagi na to, że ilość paliwa może  ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne 

będzie wg rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość niewykorzystania ilości podanych w pkt. 3 bez jakichkolwiek roszczeń ze 

strony wykonawcy. 

6. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na 

danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy znajdujących się w całej Polsce, 

w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie. 

7. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu paliwa na innych stacjach paliw, 

w przypadku konieczności tankowania pojazdów będących w trasie. 

9. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw 

płynnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień i koncesji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami jak również dokumentację na pochodzenie paliwa. 

11. Maksymalna odległość między siedzibą Kobierzyckiego Ośrodka Kultury a stacją 

paliw zlokalizowaną najbliżej, ze względów ekonomicznych nie może być większa 

niż 15 km. 

12. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN w formie gotówkowej. 

mailto:biuro@kultura-kobierzyce.pl


13. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 

  lub do wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania umownego w zależności 

od tego, co nastąpi wcześniej. 

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy składać pocztą bądź osobiście w sekretariacie Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce w  zamkniętej kopercie z 

napisem „Sukcesywny zakup paliw płynnych” . 

2. Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia  2020 r. o godz. 1200 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

4. Oferty złożone w tym dniu po godz. 1200  nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, 

2. Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o cenę brutto za 1 litr paliwa przyjmując 

obowiązującą cenę w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 na stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego  (kolumna lit „a”, tabela: 

„Kalkulacja Ceny Oferty”) 

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie   w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty 

celne i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie). 

4. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej/ 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być 

czytelny lub podpisany pieczęcią imienną. 

6. Złożona oferta. która nie zawiera wymaganych rodzajów paliwa zostanie odrzucona. 

7. Złożona oferta przez Wykonawcę, którego stacja paliw jest oddalona dalej niż 15 km 

od siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, zostanie odrzucona. 

8. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania 

wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez 

oferentów roszczeń z tego tytułu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez 

podania przyczyn oraz możliwość nieudzielenia zamówienia wykonawcom 

niewiarygodnym.  

11. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia do zapytania ofertowego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny 

– 100%. 



VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego: www.kultura-kobierzyce.pl 

VII.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego kierując pytania na adres poczty elektronicznej  

biuro@kultura-kobierzyce.pl jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

       3.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  bez ujawniania źródła zapytania,       

           umieszcza na stronie internetowej: www.kultura-kobierzyce.pl 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor 

Sporządził: 

Paweł Rachwał 

 Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

- Załącznik nr 2-wzór umowy, 

-Załącznik nr 3-klauzula informacyjna dla kontrahentów dot. administrowania danymi 

osobowymi. 
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