
Miejski Zakład Komunalny 
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 

tel. 798 112 435 
 

Giżycko, dnia 15 grudnia 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „D OSTAWA PALIW 

PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK  GIŻYCKO W ROKU 2018”.  
 

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 
831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura 
zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP 

 
1. Zamawiający:  

Miejski Zakład Komunalny  
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 
tel.798 112 435 
e-mail: mzk@gizycko.pl 
 

2. Przedmiot zamówienia:  
Dostawa paliw płynnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 1 stycznia 2018 
do 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki wzajemnej współpracy określa umowa, której 
wzór jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 
1) Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw w obrębie 5 km od siedziby Zamawiającego 

czynne codziennie (7 dni w tygodniu). 
2) Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 
3) W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości 

szacunkowej: 
- olej napędowy ON – 12 000 litrów 
- benzyna bezołowiowa PB 95 – 600 litrów 

4) Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest tylko wartością szacunkową. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa, jeśli jego potrzeby rzeczywiste 
będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

5) Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb 
Zamawiającego, bezgotówkowo na podstawie zapisu w karcie zestawienia wydanych paliw.  

6) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką 
jakość dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i 
przepisami. 

7) Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów 
Zamawiającego a tankowanie w celu zaopatrzenia maszyn do kanistrów za upoważnieniem. 

8) Ceny na zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw 
Wykonawcy, w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowane przez Wykonawcę w 
ofercie upusty cenowe. Wielkość upustu ofertowego przez Wykonawcę będzie stała w 
trakcie realizacji umowy. 

9) Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa 
dla poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca 
tankowania, rodzaju i ilości pobranych paliw, ceny jednostkowe, nazwisko kierowcy i 
przebieg auta w momencie tankowania. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. 



 
4. Kryterium wyboru oferty:   

1) kryterium oceny ofert cena – cena brutto za 1L bez rabatu – waga 90%  
2) kryterium oceny ofert upust – wielkość stałego upustu – waga  10% 

Cena i wielkość stałego upustu w ofercie musi być podana w PLN z dokładnością do grosza 
(do dwóch miejsc po przecinku). 

 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 

- Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych. 
- 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. 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zakładzie Komunalnym w 
Giżycku, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 
12:00. 

 
7. Warunki płatno ści:  

Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14 - dniowym 
terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. 
Wykonawca wystawi fakturę na: 
Nabywca:       Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko     Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14       ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko      11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 
 

8. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunalny, 
ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko.  
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta na  dostawę 
paliw płynnych dla MZK Gi życko” nie otwierać przed 22.12.2017 r. godz. 12:15”. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
Jako wymagane załączniki do formularza ofertowego, Wykonawca winien załączyć: 

1) podpisany wzór umowy 
2) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 
3) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa, 
4) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania 

przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami. 

5) Dokument potwierdzający cenę sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95  
w wyznaczonym dniu tj. 15.12.2017 r. 
 

Załączniki 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4 

 


