
 
Znak sprawy: ZS 272-18/2020    Piotrkowice Małe, 22.12.2020r. 
 

Zapytanie ofertowe 
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

(podstawa prawna z art 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.              
Dz U z 2018, poz. 1896 z późn. zm.) 

 
I. Zamawiający: Powiat Proszowicki reprezentowany przez Zespół Szkół w Piotrkowicach 

Małych, 32-104 Koniusza 

e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl 
 
zaprasza do złożenia ofert na „Zakup paliwa  do ciągników  i samochodów służbowych dla 
Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych”. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego w okresie od 29 
stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku dla pojazdów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. 
2. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliwa we własnych zbiornikach. 
3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. 
4. Fakturowanie będzie odbywać się każdorazowo podczas tankowania. 
5. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliwa                                                                                                                                                                                                             
w ilości: 
- olej napędowy- 12.500 litrów 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 
6. Kod CPN: 09.13.41.00-8 Olej napędowy. 
7. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie należy wykonać w terminie: od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. 
8. Wykonawca określi stały upust od ceny 1 litra paliwa liczony w % do ceny detalicznej 
obowiązującej w dniu tankowania. 
   III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 
          Koncesja, Stacja Paliw- teren i okolice Proszowic. 
          Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną stację paliw prowadzącą 
          sprzedaż paliwa na terenie działania jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół, 
          przy czym stacja paliw musi być położona nie dalej niż 7 km od siedziby 
          Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. 
 IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 1.  Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu 
       ofertowym, podając proponowaną cenę netto i brutto (podatek VAT) za 
    wykonanie całości zamówienia. 
2. Do sporządzeni oferty Wykonawca może wykorzystać „Formularz Oferty” (Załącznik 1 do 
Zapytania), wypełniając wszystkie rubryki formularza. 
3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub 
opisany pieczątką imienną. 
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osobę podpisujące 
ofertę. 
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,                         
w szczególności więcej niż jednej ceny. 
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V. Wymagane załączniki- Oferta powinna zawierać: 
1. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, 
2. podpisane oświadczenie o braku powiązań, 
3. proponowaną cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia 
4. koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi 
zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 
1059 z późn. zm.) 
5. kosztorys ofertowy 
Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: 
zakup paliw dla pojazdów Zespołu Szkól w Piotrkowicach Małych. 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy składać w Zespole Szkół, Piotrkowice Małe 87D, w pok. nr 7 (sekretariat) 
do dnia 30.12.2020 r. do godz. 9:00. 

2. Oferty zostaną otwarte w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych w pok. nr 8   w dniu 30.12.2020  
o godz. 9:15. 
VII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie  kierował się przy wyborze oferty wraz z 
podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 
Cena 50 % 
Upust 50 % 
Zastosowane wzory do obliczania oferty: Nazwa kryterium: cena detaliczna 1 litra paliwa – oleju 
napędowego (zł brutto) obowiązująca w dniu 29 grudnia 2020 roku: 
cena oferty najniższej 
----------------------------     x  50% 
cena oferty badanej 
          Nazwa kryterium: stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej  w dniu 
tankowania. 
         upust oferty badanej 
                                  -------------------------------  x  50 % 
                                    upust max. 
        Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  punktów przyznanych  w oparciu                      
o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
VIII. Informacja dla wykonawców w przypadku braku ważnych ofert. 
1. Niezłożenie oferty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać dla Zamawiającego brak 
zainteresowania realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy. 
2. Wykonawca, którego oferta nie została wybrana nie może zgłaszać żadnych roszczeń względem 
Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 
przygotowania i złożenia ofert na to zaproszenie. 
3. Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy 
bez podania przyczyny. 
      
Załączniki do zapytania ofertowego: 
-druk formularza oferty + kosztorys ofertowy 
-oświadczenie o spełnieniu warunków 
-oświadczenie o braku powiązań 
-klauzula informacyjna 
 
          p.o. Dyrektor 
            mgr inż. Jarosław Okrajek 


