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Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na „Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 

 w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.” 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

1. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych, tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego : 
1. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, ul. Parkowa 14, 34 – 400                 

Nowy Targ, woj. małopolskie 

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

- mgr inż. Dominika Wielgus – telefon kontaktowy 18 264 08 13 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na tankowanie pojazdów Zamawiającego 

we własnej stacji paliw Wykonawcy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.  

Zamawiający średnio zużywa miesięcznie (+/- 10%): 

 olej napędowy:  960 l 

 benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: 350 l 

 tj. rocznie około: 

 olej napędowy: 11.500 l 

 benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: 4.200 l 

Stacja sprzedaży Wykonawcy zarówno oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej musi  

znajdować  się na terenie Miasta Nowego Targu. 

 

2. Oferowane produkty tj. olej napędowy i benzyna bezołowiowa, muszą być wysokiej 

jakości. W przypadku zaistnienia kłopotów z eksploatacją samochodów lub sprzętu, 

Zamawiający podejmie wszelkie możliwe kroki w celu sprawdzenia jakości kupowanych 

produktów. W przypadku udowodnienia, że sprzedawane paliwo nie posiada dobrej 

jakości, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

3. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 

przeprowadzane będzie przez Wykonawcę 2 razy w miesiącu na podstawie dowodów 

dziennych WZ. 

4. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 

Eurosuper 95 na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Zapłatę za dostawę Zamawiający będzie regulował na podstawie faktury, przelewem na 

konto Wykonawcy po otrzymaniu faktur sporządzonych w okresach dwutygodniowych z 

dołączonymi dowodami WZ w terminie 14 dni. 

6. Podstawą określenia ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 jest 

cena z dystrybutora z danego dnia Wykonawcy potwierdzona wydrukiem z systemu i 

udokumentowana dokumentem WZ od którego udziela się stałego upustu od ceny brutto 

jednego litra paliwa, co znajdzie odzwierciedlenie w fakturze. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych 

odpowiednio do stawki podatku. 

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tak określonym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem 

dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: 

a) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej 

umowy, lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów 

podatkowych lub administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów 

uniemożliwi realizację umowy, 

b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień 

miesiąca kalendarzowego, bez podania powodów,  

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

III. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

1. Cena – waga 50% 

2. Procent udzielonego rabatu – 40% 

3. Lokalizacja stacji benzynowej od siedziby Zamawiającego – waga 10% 

 

IV. Okres i warunki wykonania zamówienia: 
1. Dostawa obejmuje okres od 01stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

2. Stacja sprzedaży Wykonawcy zarówno oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej 

musi  znajdować  się na terenie Miasta Nowego Targu. 

V. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji usługi: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).  

2. Potwierdzenie na wzorze umowy o zapoznaniu się z jej treścią (załącznik nr 2). 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

Oferty należy przesłać mailem na adres: zgzir@nowytarg.pl  w tytule wpisując „Oferta 

w sprawie dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 w okresie od 

1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r’’ do 18.12.2014r., do godz. 11:00 lub składać 

w sekretariacie (I piętro, pok. nr 101) w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarczy 

Zieleni i Rekreacji, ul. Parkowa 14 w Nowym Targu. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu. 

3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
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