
Zaproszenie do składania ofert 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

do postępowania nie stosuje się  w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 — 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: 
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Spytkowice w roku 2020" 

I. Przedmiot zamówienia: 

4,6 

Dostawa paliw płynnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 1 stycznia 
2020 do 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe warunki wzajemnej współpracy określa umowa, 
której wzór jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 
Miejscem realizacji dostaw są  stacje paliw w obrębie 10 km od siedziby Zamawiającego; 

Zakup paliwa dostępny będzie minimum 14 godzin na dobę  od poniedziałku do soboty, 
a w święta i niedziele w godzinach pracy stacji. W wyjątkowych sytuacjach, np. 
zdarzeniach kryzysowych wydawanie paliwa wg potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu, 
24 godzin na dobę. 
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 

3)W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości 
szacunkowej: 

a) Ochotnicze Straże Pożarne: 
olej napędowy ON - 2 500 litrów 
benzyna bezołowiowa 95 - 1 500 litrów 

b) Urząd Gminy: 
- olej napędowy ON - 3 500 litrów 
- benzyna bezołowiowa 95 - I 800 litrów 

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. 

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę  pojawiających się  potrzeb 
Zamawiającego, bezgotówkowo na podstawie: 
- zapisu w karcie drogowej samochodu, pomp lub innego sprzętu, 
- bonów paliwowych do kos spalinowych lub innego sprzętu. 
Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość  dostaw oraz wysoką  
jakość  dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości 
i przepisami. 
Wydawanie paliw odbywać  się  będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów 
i innych pojazdów Zamawiającego, a tankowanie w celu zaopatrzenia maszyn i innego 
sprzętu do kanistrów za upoważnieniem lub na podstawie przedłożonych bonów 
paliwowych. 
Każdorazowo sprzedaż  paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji 
paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu 
wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie 
stały/niezmienny w czasie całego trwania umowy. 

9)Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca 
tankowania, rodzaju i ilości pobranych paliw, ceny jednostkowej, nazwiska kierowcy 
i przebiegu auta w momencie tankowania. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji pobranego paliwa do kanistra 
przez jednostki OSP, referaty Urzędu z podaniem daty tankowania, ilości pobranych paliw, 
ceny jednostkowej, nazwiska pracownika lub osoby upoważnionej. 



II. Termin realizacji: od dnia 01 01 2020 r. do 31.12.2020 roku. 
3. Kryterium wyboru oferty: 

cena — cena brutto za 1L bez rabatu wg ceny obowiązującej na stacji składającego ofertę  na 
dzień  złożenia oferty— waga 60% 
upust — wielkość  stałego upustu — waga 40% 

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

4. 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. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Spytkowicach 
(Dziennik Podawczy), ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice w terminie do dnia 31 grudnia 
2019 r. do godz. 14:00. 

6. Warunlci płatności: 
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14 — dniowym 
terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. Faktury winny być  wystawione osobno dla 
jednostek OSP oraz urzędu gminy. 

7. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę  należy złożyć  w formie pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr I w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy Spytkowice 
ul. Zamkowa 12 
34-116 Spytkowice 
Koperta powinna być  zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: 
„Oferta na dostawę  paliw płynnych" nie otwierać  przed 31.12.2019 r. godz. 14:00". 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego. 
Jako wymagane załączniki do formularza ofertowego, Wykonawca winien załączyć: 

podpisany wzór umowy, 
podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa, 
kserokopię  poświadczoną  za zgodność  z oryginałem niezbędnych uprawnień  do wykonania 
przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami. 
Dokument potwierdzający cenę  sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 
w dniu złożenia oferty. 

III. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli: 

Nie zostanie złożona żadna oferta. 
Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą  zamawiający może przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 
przewidzieć  wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność  zawarcia prawidłowej 
umowy. 

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

mgr Marin Krystian 



Załącznik nr I 

	 , dnia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa: 	  
Siedziba: 	  
Nr telefonu/faks: 	  
nr NIP: 	  
nr REGON: 	  
Odpowiadając na ogłoszenie: „Dostawa paliw płynnych dla Gminy Spytkowice 
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020" 
oświadczamy, że zobowiązujemy się  wykonać  przedmiot zamówienia za cenę: 

Lp. Rodzaj 
paliwa 

Przewidy- 
wana 
(szacowana) 
ilość  paliwa 
w 1 

Cena 
netto 
za 11 bez 
rabatu 
(zł) 

Cena 
brutto za 
11 bez z 
rabatem 
(zł) 

Cena brutto 
za 1L z 
rabatem (zł) 

Cena netto za 
11 bez rabatu 
(zł) 

Wartość  
brutto 
całości 
zamówienia 
z rabatem 

1. 2. 3. 4 5 6 7 8. 

Wysokość  stalego rabatu obowiązującego w okresie ważności umowy: 
0 od ceny brutto jednego litra Benzyny bezolowiowej 95- 	...zł. 
Hod ceny brutto jednego litra Oleju napędowego - 	zł. 
Należy przyjąć  obowiązującą  cenę  paliw na dzień  złożenia oferty. 

Wykonawca akceptuje projekt umowy zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do 
zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań  
umowy: 

Jarocha Michalina tel. kontaktowy: 33 8791820 wew.59 
Krzysztof Świergosz tel. kontaktowy: 33 8791820 wew.38 

(imię  i nazwisko) podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 2 

Projekt Umowy 

zawarta w dniu 	  2019 roku w Spytkowicach pomiędzy Gminą  Spytkowice 
z siedzibą  w Spytkowicach przy ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, reprezentowaną  przez: 
mgr Mariusza Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Aliny Antosz, 
zwanej dalej w treści Zamawiającym, 

a 

NIP 	 , REGON 	 

	

zwanym dalej w treści Wykonawcą 	 
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
do postępowania nie stosuje się  w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro 
Podstawa zawarcia umowy: zamówienie udzielone w trybie otwartego zapytania o cenę  z dnia 
16.12.2019 r. 

1 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest: sukcesywna bezgotówkowa dostawa benzyny 
bezołowiowej i oleju napędowego na zasadzie doraźnych tankowań  do zbiorników pojazdów 
i kanistrów Zamawiającego wciągu okresu od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. Wykaz marek i 
numerów rejestracyjnych pojazdów uprawnionych do tankowania zawiera załącznik do 
umowy nr 1 (wykaz będzie zmieniany aneksem w miarę  powiększania lub zmniejszania się  
liczby pojazdów Zamawiającego) stanowiący integralną  część  niniejszej umowy. 
Tankowania pojazdów mogą  odbywać  się  minimum 14 godzin na dobę  od poniedziałku do 
soboty, a w święta i niedziele w godzinach pracy stacji paliw, a w wyjątkowych sytuacjach 
(zdarzenia kryzysowe) o każdej porze doby po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 
wykonawcy 	 
Każde tankowanie winno być  udokumentowane z podaniem daty, nr rejestracyjnego pojazdu, 
rodzaju paliwa, jego ilości i ceny obowiązującej na stacji w momencie tankowania, nazwiska 
kierowcy i przebiegu pojazdu w momencie transakcji. Natomiast tankowania do kanistrów 
winno być  odnotowane w ewidencji z podaniem daty tankowania, ilości pobranego paliwa, 
ceny jednostkowej, nazwiska pracownika lub osoby upoważnionej. 
Odbiór paliwa przez Zamawiającego następować  będzie z terenu stacji paliw Wykonawcy, 
adres: 	  
Wykonawca oświadcza, że parametry paliwa będą  spełniały obowiązujące Polskie Normy: dla 
benzyny bezołowiowej PN-EN-228:2006 i oleju napędowego PN-EN-590:2006. 

2 

1. Strony ustalają  cenę  paliwa na poziomie ceny 
w dniu tankowania, pomniejszonej o stały rabat 

Benzyna bezolowiowa 95 	zł. 
Olej napędowy 	zł. 

Wysokość  udzielanego upustu na podstawie 
	2019 r. 

detalicznej 1 litra paliwa na dystrybutorze 
w kwocie brutto: 

złożonego formularza ofertowego z dnia 

, reprezentowanym przez. 	  

§3  



Podstawą  do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, cyklicznie jeden raz 
w miesiącu kalendarzowym (po jego zakończeniu). Do każdej z faktur Wykonawca 
dołączy zbiorcze dla danego miesiąca informacje: nr rejestracyjne pojazdów, rodzaj 
i ilość  pobranego paliwa, ceny paliwa w dniu tankowania, nazwisko kierowcy, 
pracownika lub osoby upoważnionej. Zestawienie zbiorcze tankowania do kanistra 
wydawane na podstawie wystawionych upoważnień  lub bonów paliwowych. 
Strony ustalają, iż  termin płatności za pobrane paliwa wynosić  będzie 14 dni od daty 
dostarczenia faktury. 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę  na: 
Nabywca: 
Gmina Spytkowice 
ul. Zamkowa 12 
34-116 Spytkowice 
NIP 551-11-23-930 
Zamawiający zobowiązuje się  do wpłaty kwot wynikających z wystawionych faktur VAT 
przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4 

Ilości zamawianego paliwa są  ilościami szacunkowymi mogącymi ulegać  wahaniom 
w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania w okresie trwania umowy 
i jako takie nie mogą  stanowić  podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę  jakichkolwiek 
roszczeń  co do ilości dostarczanego paliwa dla Zamawiającego w toku realizacji 
niniejszego zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub 
innych nie będzie to leżak w interesie Zamawiającego. 
W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

5  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać  jedynie wynagrodzenia należnego muz tytułu wykonania części umowy. 

Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o następujących okolicznościach: 
- stwierdzenia niezgodności dostarczanego paliwa z normami ON-PN-EN-590:2006, 
E95Pb-PN-EN-228:2006 

6 

Strony ustalają  następujące kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
- w przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z normami: ON-PN-EN-590:2006, E95Pb- 
PN-EN-228:2006 w wysokości 20% wartości brutto danej partii dostarczonego paliwa jak tez 
pokrywa koszty badań  paliw. 



Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 strony zastrzegają  możliwość  
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość  kar umownych pokrywającego 
pełne wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 
Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

7  

Umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

§ 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają  pod rygorem nieważności formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy podpisanej przez obie Strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość  wprowadzenia następujących zmian postanowień  
zawartej umowy: 
I) W zakresie wynagrodzenia — gdy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT) 

w związku ze zmianą  przepisów o podatku od towarów i usług — o kwotę  będącą  różnicą  
pomiędzy kwotą  VAT po zmianie stawki tego podatku; 

2) W zakresie wykonania zamówienia, w przypadku: 
z powodu okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, 
któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą  przeciwdziałać, a które 
uniemożliwiają  Wykonawcy wykonać  usługę  np. wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania 
uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia; 
z powodu działań  osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to 

działania nie są  konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron — wyłącznie na okres 
uniemożliwienia Wykonawcy wykonania zamówienia. 
z powodu zmieniającej się  liczby pojazdów Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują  się  do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń  korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 
uznane za doręczone z dniem jego zwrotu przez pocztę  po dwukrotnym awizowaniu. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą  rozstrzygane w pierwszej 
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą  przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień  publicznych oraz inne przepisy mające związek z 
przedmiotem umowy. 

6. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji 
niniejszej umowy jest język polski. 

7. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 
-1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
-1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

8. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną  część  jest: 
a) Oferta Wykonawcy, 

Zamawiający: 	 Wykonawca: 



Załącznik Nr 3 

!Pieczęć  Wykonawcy/ 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę  paliw 
płynnych do samochodów. 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę  paliw płynnych w okresie od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r do samochodów służbowych Urzędu, Ochotniczych Straży 
Pożarnych oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami, na dowód, czego dołączamy kserokopię  koncesji. 
Posiadamy niezbędną  wiedzę  i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: 
- dysponujemy stacją  paliw czynną  całą  dobę  z całodobową  obsługą, zlokalizowaną  w obrębie 
administracyjnym gminy Spytkowice, przy ul. Zamkowej 12 
Znajdujemy się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

( pieczątka i podpis Wykonawcy 
lub jego uprawnionego przedstawiciela) 



/Pieczęć  Wykonawcy/ 
	 Załącznik nr 4 

Oświadczenie 

dotyczące, jakości oferowanego paliwa 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, na dostawę  paliw płynnych w okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r do samochodów służbowych Urzędu Gminy Spytkovvice oraz 
Straży Pożarnej oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań  jakościowych 
dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) zgodnych z normą  PN-BN 
228:201304/Ap1:2013-10 04/Ap1:2013-10 (benzyna bezołowiowa) oraz PN-BN 590:2013-12 
(olej napędowy) 

Miejscowość  data i podpis Wykonawcy 
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