
 

  

 

Załącznik nr 1 do polecenie służbowego z dnia 28.12.2016r. 

„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.” 

 
 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA PŁYNNEGO DO POJAZDÓW 
SŁUŻBOWYCH ORAZ USŁUGI DODATKOWE 

 

Informacja o 

Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie 
odpowiedzi na pytania oferenta:sekretariat@fundacja.opole.pl.  

Przedmiot zamówienia Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz usług dodatkowych do 
pojazdów służbowych Fundacji Rozwoju Śląska  

Opis przedmiotu 

zamówienia 

1. Dostawa paliw płynnych w formie doraźnych tankowań pojazdów 
służbowych  na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. Szacunkowe 
zapotrzebowanie  na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie 
realizacji zamówienia wynosi 3400 litrów (2000L –ON; 1400L-PB95). 
Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż 
określonej  w umowie. 
2.  Jednocześnie oferta zawierać powinna informacje dot. ceny zakupu/ 
rabatów usług dodatkowych, tj. zakupu akcesoriów samochodowych, 
płynów, olejów oraz smarów oraz usług mycia samochodów. 

Dodatkowe warunki 1.Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz usług dodatkowych 
dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą 
kart elektronicznych.  
2.Wykonawca wyda  karty dodatkowe lub zamienne w miejsca kart 
utraconych lub zniszczonych. 
3.Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej 
utraty. 
4.Wskazana stacja paliw musi funkcjonować 7 dni w tygodniu. 
5.Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną 
stacją paliw w odległości nie większej niż 6 km od siedziby 
Zamawiającego. 
6.Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie 
obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji 
Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany  
w ofercie. 
7.Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach dla paliw płynnych. 
8.Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 

Termin realizacji 

zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy przez 24 miesiące . 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisana umowy na okres 
inny, niż wynika z terminu realizacji) 

Kryteria oceny oferty 1.Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego oraz 
benzyny bezołowiowej 95 na dzień składania oferty. 
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2.Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. 
Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania 
umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo 
pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. 
3. Kryteria oceny ofert :  
Zastosowane wzory do obliczenia oferty: 
Kryterium cena 70% 
Liczba punktów=(Najniższa wartość brutto przedstawiona w ofertach/  

  wartość brutto badanej oferty)x 70% 
Kryterium rabat 30% 
Liczba punktów=( najniższa suma rabatów przedstawiona w ofertach/ 
suma rabatów badanej oferty) x 30% 
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu 
obydwu kryteriów wyboru. 

Termin składania ofert Termin końcowy składania ofert:  do dnia 29.12.2016r g.13.00.  
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po 
terminie podlegają odrzuceniu. 

Sposób przygotowania 

oferty: 

- Oferta powinna być zgodna z wzorem formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze.  
-Należy przyjąć cenę obowiązującą na dzień składania oferty,  
obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby 
Zamawiającego.  
- Oferta zawierać powinna również informację nt. ceny/rabatów usług 
dodatkowych, tj. zakupu akcesoriów samochodowych, płynów, olejów 
oraz smarów oraz mycia samochodów. 
- Oferta musi zawierać oświadczenie oferenta o posiadaniu uprawnień 
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami; 
- każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób 
czytelny w języku polskim; 
-Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów,  
w przypadkach tego wymagających będzie miał prawo żądać od 
Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących złożonych dokumentów  
i treści oferty. 

Sposób składania ofert  

(adres mailowy, nr faksu) 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@fundacja.opole.pl   
lub w formie wydruku w siedzibie 
Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10; 45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz 
usług dodatkowych dla pojazdów służbowych” 

Forma płatności Przelew na podstawie F Vat, termin oraz szczegóły zamówienia określać 
będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a wybranym 
Oferentem. 

Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do 
odstąpienia od zawarcia umowy, w przypadku nieuzyskania 
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji; 
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej 
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oferty w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy; 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub 
odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego 
tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia  
o naborze; 
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu; 
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu, jako 
termin końcowy składania Ofert. 
Pozostałe: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia przed 
terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym 
etapie postępowania bez podania przyczyny.   
- Zamawiający niezwłocznie po dokonanym wyborze opublikuje na 
stronie internetowej www.fundacja.opole.pl wyniki postępowania 
ofertowego, ze wskazaniem nazwy oferenta, z którym podpisana 
zostanie umowa.  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych. 

 
Opole, 28.12.2016r. 

 
 


