
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 03.03.2023 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(zamówienie sektorowe, którego wartość nie przekracza progów unijnych) 

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM 

CVP:09134100-8” 

 

Zamawiający: 

       Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. , ul. Jana Samsonowicza 3  27-400  Ostrowiec 

Świętokrzyski , NIP  6612378862. 
 

I Przedmiot zamówienia: 

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLONEGO KODEM 

CVP:09134100-8” 

 

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. Miejsce realizacji zamówienia 27- 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 3, obiekty stacji paliw Zamawiającego. 

 

Kody CPV: 

 

CPV – CVP:0913100-8-olej napędowy 

Oferty mogą składać podmioty: 

1. Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2. Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego lub Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

3. Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1. spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowa-

dzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i posiada koncesję na pro-

wadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z 

późn. zm.), 

2. spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej i wykaże, że 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co naj-

mniej trzy dostawy, których przedmiotem był olej napędowy, każda w ilości nie mniej-

szej niż 200 000 litrów, dla różnych odbiorców. 

 

Dokumenty jakie powinni dostarczyć Oferenci do oferty: 

1. Podpisany formularz ofertowy zawierający także potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz przedstawiający wybrane kryteria (załącznik nr 1 – 

Formularz ofertowy), 

2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  

z Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały okres 

trwania zamówienia. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7  

ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) według załącznika nr 3. 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w tym dokumencie. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego wraz wymaganymi załącznikami. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje  

w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej na terytorium RP lub innym dokumencie zaświadczającym 

o jej umocowaniu prawnym. 

4. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne 

jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

6. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy chyba, że 

umowa lub zapytanie ofertowe wskazują przesłanki zmiany umowy. Wykonawca  

przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu           

zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej        

wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty 

ma być wyrażona w PLN. Podana cena ofertowa będzie miała charakter ryczałtowy  

i będzie niezmienna przez cały okres realizacji umowy. 

7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

  

Określenie sposobu płatności za realizację zamówienia: 

Płatność za każdą dostawę nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego pra-

widłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

 

Dodatkowe informacje na temat zamówienia można uzyskać w Miejskim Zakładzie 

Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Samsonowicza 3. Osobą z ramienia 

Zamawiającego do kontaktu jest Pan Kamil  Stelmasik – tel. (041) 263 50 66 



Oferty zawierające propozycję ceny, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, podstawowe dane firmy, w tym numery REGON i NIP potwierdzone 

aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  

z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem 

ofertowym należy przesłać do siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.  

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU 

NAPĘDOWEGO OKREŚLONE4GO KODEM CVP:09134100-8 na adres ul. Jana 

Samsonowicza 3, 27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski lub złożyć  w sekretariacie  Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w terminie do dnia  10.03.2023 do godziny 11.00 . 

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

Oferent w ofercie określi koszt wykonania zadania. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wadium  w wysokości 50.000,00 (słownie 

pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert nieprzerwane do dnia upływu 

terminu związania ofertą. 

1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1 pieniądzu, 

2 gwarancjach bankowych, 

3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości. 

2 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zama-

wiającego w banku Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim 48 8507 0004 

2001 0006 8198 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowa-

niu pn. „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO OKREŚLO-

NEGO KODEM CVP:09134100-8” 

3 Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pi-

semne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowią-

zanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 98 ust. 6 PZP. 

4 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale 

w postaci elektronicznej tj. opatrzonej podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 

do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez 

cały okres związania z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wnie-

sie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 

pkt. 14 PZP. 

5 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zama-

wiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwa-

rancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 



2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie Przedmiotu Zamówienia, 

3 kwotę gwarancji/poręczenia, 

4 zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 

określonych w art. 98 ust 6 PZP. 

5 zapisy odnośnie czasu jej trwania, 

6 zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, 

7 okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą. 

6 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1 upływu terminu związania ofertą; 

2 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wnie-

sienia. 

7 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2 którego oferta została odrzucona; 

3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zo-

stała wybrana jako najkorzystniejsza; 

4 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwo-

łanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7 powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania 

ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP. 

9 Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienię-

dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złoże-

nie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesio-

nego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wy-

stępuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środ-

ków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-

czyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 



12 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłu-

żeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Otwarcie ofert i negocjacje cenowe z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej 

oferty zostaną przeprowadzone w tym samym dniu 10.03.2023 o godzinie 11.30 w budynku 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. Z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana 

Samsonowicza 3. 
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, którą chce przeznaczyć na 

realizację tego zadania. W sytuacji, gdy  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, Zamawiający procedurę może 

unieważni. Zamawiający w trakcie postępowania , w przypadku dysponowaniem środków, ma 

możliwość zwiększenia kwoty na realizację zadania do wartości oferty przedstawiającej 

najkorzystniejszy bilans ceny i spełniającej wszystkie wymogi zawarte  w zapytaniu ofertowym 

w celu rozstrzygnięcia zamówienia i możliwości podpisania umowy z oferentem, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą.      

 

Kryteria wyboru oferty dla przedmiotu zamówienia: 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i ich wagą: 
 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Wartość brutto (W) 100% 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 100. 

Wagę kryterium obliczać należy ze wzoru: 

 

W = (W min/W oferty) x 100, gdzie: 

 

W – wartość punktowa badanej oferty w kryterium Wartość brutto, 

W min – najniższa Wartość brutto ze złożonych ofert, 

W oferty – Wartość brutto badanej oferty. 

 

1 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta z maksymalną liczbą punktów i speł-

niająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) 

uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 

2 Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia 

– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

3 Cena paliwa wskazana w ofercie musi być odniesiona do temperatury referencyjnej 15oC i ob-

owiązywać dwa dni przed terminem składania ofert, tj. 08 marca  2023 r. 

4 Cenę jednostkową należy skalkulować w oparciu o cenę hurtową z dn. 08 marca 2023 r. 

producenta PKN ORLEN SA, ogłaszaną na stronie internetowej: http:// www.orlen.pl. 

5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do 

złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, skła-

dając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

about:blank


6 Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

7 W trakcie trwania umowy rozliczenia za dostawę paliwa następować będą wg cen bieżących 

ustalanych jako cena producenta w dniu dostawy pomniejszona o stały upust Wykonawcy 

(wskaźnik zmiany ceny) + VAT. 

8 Kwota upustu (wskaźnika zmiany ceny) pozostanie na stałym, zdeklarowanym w ofercie Wy-

konawcy poziomie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – oświadczenie  Wykonawcy o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 

ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzia-

łania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 

2022r. Poz. 835). 

Załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy.   
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