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           Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

                                                                                                 Zamawiający: 

                                                                                 Środowiskowy Dom Samopomocy  

                                                                                 w Starych Święcicach  

                                                                                 Stare Święcice 22 

                                                                                 09-460 Mała Wieś 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na: 

 

"Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Starych Święcicach na rok 2019" 

 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

1. Wykonawca*: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

2. Adres: ............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

3. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

 fax: ................................................. 

 e-mail: ............................................ 

4. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ...................................... 

......................................................................................................................................................... 

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania: 

............................................... tel. ........................................, e-mail: ............................................. 

6. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby): ............................................................... 

........................................................................................................................................................ 

7. Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy* jest:. 

......................................................................................................................................................... 

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy**:…………………………………………………….. 

 

* W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. 

** Należy wpisać odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, inne 
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B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. "Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu 

służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na rok 2019" zgodnie z wymogami 

zawartymi w Przedmiocie zamówienia. 

 

C. CENA OFERTOWA  

 

Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia 

upust/rabat** cenowy w wysokości ............... zł/litr. 

 

Rodzaj 

paliwa 

Szacunkowa 

ilość paliwa 

przewidziana 

do zakupu w 

2018r. (litry) 

Cena jednostkowa 

netto  obowiązująca 

na stacji Wykonawcy 

w dniu składania 

ofert tj. 20.12.2018r. r. 

 (zł/litr)* 

Upust/rabat** 

jednostkowo 

Wykonawcy 

(zł/litr)* 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wykonawcy 

(zł/litr)* 

Wartość 

dostawy netto 

(za 3200 

litrów) 

2  3 4 5 7 

Olej 

napędowy 

 

3200     

RAZEM (netto)  

Stawka podatku VAT (%)  

RAZEM (brutto)  

 

  * Ceny jednostkowe należy podać do dwóch miejsc po przecinku 

  **Niewłaściwe skreślić  

 

Producentem oleju napędowego jest: …………………………………………………………….. 

Strona internetowa producenta: ………………………………………………………………….. 

 

 

D. TERMIN PŁATNOŚCI WYSTAWIANYCH FAKTUR 

 

Termin płatności wystawianych faktur: ……………………………………………………………... 

Uwaga: Zamawiający wymaga aby minimalny termin płatności faktur: 14 dni, przy czym maksymalny termin 

płatności faktur wynosić może 30 dni. 
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E. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 31.12.2019r. 

 

F. OŚWIADCZENIA: 

 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

2. Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia posiadamy stację paliw, która znajduje się pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………. 

tj. w odległości …………………. km od siedziby Zamawiającego. 

3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4. Zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 

6. Tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących 

dokumentach: 

1) ………………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób do podpisania 

umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku oferty złożonej przez  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązujemy się do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienia. 

 

 

H. POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

2. Wykaz towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego (przy każdej pozycji należy podać jej wartość netto): 

1) ………………………………………………………………………………………………... 

2) ………………………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………………………... 
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* niepotrzebne skreślić 

 

I. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

........................................................ e-mail: ………...…….....................……….................. 

tel./fax: .....................................................………………............................................................ 

 

 

J. SPIS TREŚCI: 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

……………………………......................... 

data 

...................................................................................... 

Podpis i pieczęć  

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 5  

      Wzór 

 

UMOWA NR ……….. 
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na zakup paliwa do samochodu służbowego 
 

zawarta w dniu …………………………. r. pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy w 

Starych Święcicach, z siedzibą w Starych Święcicach 22, 09-460 Mała Wieś, zwaną w dalszym 

ciągu umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Bogumiłę Radzką Kierownika ŚDS w 

Starych Święcicach  

a  

……………………………………..z siedzibą……………………………, 

 zarejestrowaną w: ………………………………… 

zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą reprezentowaną przez: …………………………….. 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2017 r., poz. 1579). 

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa do samochodu służbowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starych Święcicach w 2019 r.  

2. Zakup paliwa: oleju napędowego (ON), następował będzie w obrocie bezgotówkowym, w 

szacunkowej ilości 3200 litrów, co stanowi prognozowane zapotrzebowanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że paliwo wymienione § 1 pkt 2 będzie spełniało wymaganie jakościowe 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 221 

poz.1441.).  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego, które 

nastąpiło w wyniku użycia, oferowanego przez Wykonawcę paliwa, niespełniającego wymogów 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3, w tym wszystkie koszty towarzyszące 

naprawie pojazdu (m.in. holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu 

zastępczego).  

5. W celu potwierdzenia bądź zaprzeczenia przyczyny uszkodzenia pojazdu, Wykonawca 

przeprowadzi procedurę reklamacyjną, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Wykonawcy. 

Procedura reklamacyjna nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezgotówkowy zakup materiałów eksploatacyjnych do 

samochodów na stacji paliw tj.(płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, kosmetyki samochodowe 

itp.).  

7. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 

grudnia 2019 r.  

 

§ 2 

1.   Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy: ……………………..zł brutto. 

2. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będę 

dokonywane na podstawie faktycznie zakupionego paliwa. 

3.   Ilość wydanego paliwa Wykonawca określi na podstawie własnych legalizowanych urządzeń 

pomiarowych. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu 

dokumenty potwierdzające ważność urządzeń pomiarowych. 
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4. Wartość zakupionego paliwa będzie obliczana według ilości pobranego paliwa oraz ceny 

jednostkowej aktualnie obowiązującej na stacji należącej do Wykonawcy pomniejszonej o upust w 

wysokości ……… zł (niezmienny przez cały czas trwania umowy). 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny sprzedaży paliwa w przypadku wystąpienia 

okoliczności wynikającej z istotnych zmian na rynku obrotu paliwami płynnymi.  

6. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanej w § 1 pkt 2, 

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji 

i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej ilości niż określona w § 1 pkt 2 umowy.  

 

§ 3 

1. Zapłata należności z tytułu zakupu paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem 

na podstawie faktury VAT wystawianej ostatniego dnia każdego miesiąca.  

 

2.Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe 

zestawienie tankowania pojazdu, zawierającego w szczególności: 

a) Numer rejestracyjny pojazdu, 

b) Datę i miejsce tankowania, 

c) Cenę jednostkową brutto pobranego paliwa,  

d) Imię i nazwisko oraz podpis pracownika Zamawiającego dokonującego tankowania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia Wykonawcy danych samochodu służbowego w 

dniu podpisania umowy. W przypadku zmiany nr rejestracyjnego pojazdu, zmiany, likwidacji bądź 

nabycia pojazdu Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Płatności będą regulowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za termin zapłaty uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe 

odsetki jak również wstrzymać możliwość bezgotówkowego rozliczenia transakcji zakupu do 

momentu uregulowania przez Zamawiającego zaległych zobowiązań.  

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania Zamawiającego o ewentualnej 

konieczności zamknięcia punktu sprzedaży (stacji paliw), przyczynie i terminie zamknięcia, w celu 

zabezpieczenia się Zamawiającego na taką okoliczność.  

4. W zakresie realizacji umowy, strony ustalają następujące osoby do kontaktu:  

Zamawiający:  

1. Bogumiła Radzka – tel. 606 685 062 

Wykonawca:  

1. …………………………….. – tel. …………………………… 
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§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że jakość dostawy nie odpowiada obowiązującym 

normom i warunkom podanym w umowie lub w przypadku nie realizowania przez Wykonawcę 

dostaw zgodnie z postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego 

do zaniechania naruszeń. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym, jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny płatności 

wystawianych faktur. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostawy 

odebrane przez Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Odstąpienie od umowy winno 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez 

zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych. 

§ 6 

1. Zamawiający zgodnie z art.. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość wprowadzenia następujących zmian do zawartej umowy: 

a) Zmiana wartości zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 

(VAT). 

2. Poza zmianami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zmiany postanowień umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

a) wskazanych w art. 144 ustawy PZP, które nie zostały określone w ust. 1 niniejszego 

paragrafu,  

b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

c) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń 

takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod 

warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób 

wskazanych w umowie. 

d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. 

§ 7 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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4. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe według siedziby Zamawiającego.  

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 
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        Załącznik Nr 4 do  oferty                                       
 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania 

ofertowego na  

„ Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach w roku 2019’ 

  

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego, na  „ Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu 

służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach w roku 2019” 

oświadczam, iż 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopie koncesji. 

2. Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w szczególności:  

 - posiadamy stacje paliw czynną w godz. ……………………, w odległości nie większej niż 10 

km. od siedziby Zamawiającego.  

Najbliższa stacja paliw znajduje się w …………………….. przy ul…………………………………………………. . 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.  

 

 

 

       ………………………………………………………….. 

        Data i podpis Wykonawcy 
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          Załącznik Nr 3 

 

 

……………………………………………………………………… 

   Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa 

 

 

 Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego, na  „ Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu 

służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach w roku 2019” 

oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( 

Dz.U. z 2008r., nr 221, poz. 1441) zgodny z normą PN –EN228:2009(etylina)oraz PN-

EN590+A1:2011(olej napędowy)  

 

 

 

 

      …………………………………………………………………………… 

       Data i podpis Wykonawcy 
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        Stare Świecice, dnia 20.12.2018r.  

 

 

 

 

ŚDS/1153/2018 

 

       Zainteresowani Wykonawcy 

         
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach jako zamawiający w następujący 

sposób zmienia treść Zapytania ofertowego 4/2018 z dnia 07.12.2018 r. na "Bezgotówkowy zakup oleju 

napędowego do samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach 

na rok 2019": 

 Zmianie ulega treść: 

1. Zapytania ofertowego w rozdziale VI „Wybór oferty”, pkt. 1 na „Wykonawca określi w ofercie 

cenę oleju napędowego na podstawie średniej dziennej ceny paliwa w dniu 20.12.2018 r. na 

stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego. 

2. Formularza ofertowego w punkcie C „Cena jednostkowa netto obowiązująca na stacji 

Wykonawcy w dniu składania ofert tj. 20.12.2018r. (zł/litr)” 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.  

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o przekazanie niezbędnej dokumentacji w zamkniętej 

kopercie z adnotacją "Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na rok 2019" do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starych Święcicach do dnia 31.12.2019r. do godz. 10:00 pok. Kierownika. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2019 o godz. 10.15.  

 

       Z poważaniem 
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